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Abstract 

 

 

The purpose of this study is to discern the didactic potential of fanfiction and transmedial storyworlds 

in a classroom context. This is studied through the analysis of works from two transmedial 

storyworlds: Star Trek and Sherlock Holmes. The works are examined using Herman’s (2009) four 

narrative elements. The study shows that fanfiction writers change one or more narrative elements of 

a story to build their own narrative. Some writers keep the narrative elements intact but instead write 

stories that reflect their own lives. Both the Star Trek and Sherlock Holmes narratives are prototypical 

stories that are easy to follow and recreate and that might be why they are popular in a fanfiction 

context. The study shows that fanfiction has a didactic potential and that one important aspect of using 

fanfiction in the classroom is to be open to student’s interpretations of the narrative. 
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1 Inledning 

Jag minns väl den tillfredsställelse som infann sig när jag läste min första 

fanfictionberättelse. Jag hade precis läst Stephenie Meyers fyra böcker i Twilight-serien 

och kände mig förrådd av författaren! Jag insåg, efter några varv på forumen, att jag inte 

var den enda som var helhjärtat trogen Team Jacob och inte heller den enda som var arg 

på Meyers slut där Edward blir Bellas val. På Livejournal.com fanns likasinnade som 

skrev precis det jag behövde läsa och stillade min förtvivlan när böckerna lämnade mig 

otillfredsställd. Det var en läsupplevelse som väckte både känslor och engagemang. Detta 

läsminne är en av anledningarna till att jag är intresserad av att utforska fanfiction i 

relation till undervisning i svenska. I ett fanfiction-community finns många aktiviteter 

som främjar läsande och skrivande, vad kan blivande lärare lära sig av det? 

           Enligt mediaforskaren Henry Jenkins (2005) lever vi i en värld som alltmer präglas 

av mediakonvergens. Med det menas att flödet mellan olika medier såväl som våra egna 

mediavanor blir allt rörligare (ibid:15). Transmediala berättelsevärldar blir alltmer 

vanliga i och med denna utveckling. Vi läser boken, ser filmen och spelar spelet och 

befinner oss hela tiden i samma berättelsevärld. Även om repliken ”Boken var bättre än 

filmen” ännu lever kvar som en sanning bland många, börjar säkert fler och fler av oss se 

olika medier som komplement eller perspektivbyten till samma berättelsevärld.  

              För i dag konsumerar vi fiktion på många olika sätt. Utöver romaner och noveller 

tar vi del av den i form av filmer, serietidningar, tv-serier, poddar, memes, youtube-

videor, tv- och dataspel och fanfiction. Fiktion är ett viktigt inslag i svenskans ämnes- 

och kursplaner. Elever förväntas både fördjupa sig i och kunna jämföra olika verk. De 

förväntas också ha kännedom om historiska och samtida verk och författarskap. 

Dessutom ska skönlitteraturen användas för att se det allmänmänskliga i tid och rum 

(Skolverket, 2018). Både skönlitteratur och fiktion tar således en viktig plats i skolans 

svenskämne. De elever som går i gymnasieskolan idag är vana vid att ta del av fiktion 

transmedialt, det vill säga, genom att berättelser gestaltas i flera medier. Favoritserien på 

en streamingtjänst kan bygga på ett populärt spel som i sin tur bygger på en roman. Slutar 

säsongen i en cliffhanger går det att skriva ett eget slut och publicera det på fanfiction.com 

och få medhåll och mothugg från andra i samma fandom (fan-gemenskap). Saknas en 

romantisk pairing, det vill säga en romantisk relation mellan två karaktärer, kan läsaren 
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lägga till den själv genom att skriva en berättelse och därmed utöka berättelsevärlden med 

sin egen tolkning. 

          I ämnesplanen för svenska står: ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i 

en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2018, 

ämnets syfte).  Detta gör studiet av transmedial fiktion i form av fanfiction relevant för 

blivande svensklärare, då fanfictionens aktiviteter och mötesplatser kan vara ett sätt att 

bredda sin literacyrepertoar (Olin-Scheller & Wikström, 2011, s.82). Att undervisningen 

berör medier och sammanhang som anknyter till elevernas egen literacy potentiellt höja 

elevers motivation i svenskämnet (Olin-Scheller & Wikström, 2011, s.15). Denna studie 

syftar till att öka förståelsen kring vilken didaktisk potential fanfiction och transmediala 

berättelsevärldar har i svenskämnet.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur transmedial fiktion, framförallt 

fanfiction kan användas i svenskundervisningen i skolan. Detta kommer utforskas genom 

följande frågor: 

1. Hur kan relationen mellan kärnberättelsen och fanfiktionens vidarediktning i 

Star Treks och Sherlock Holmes berättelsevärldar utnyttjas didaktiskt?  

2. Vilken didaktisk potential har fanfiction?  

3. Hur kan ett didaktiskt upplägg med utgångspunkt i fanfiction och transmediala 

berättelsevärldar se ut? 

 

3 Bakgrund 

3.1 Vad är fanfiction? 

Fanfiction är en genre- och medieöverskridande fiktionsform. Fans skapar egna 

berättelser om redan existerande karaktärer och expanderar en berättelsevärld som redan 

finns. Det finns en diskussion kring vad som kan sägas innefattas i begreppet. En del 

menar att lån och inspiration från redan existerande verk och berättelsevärldar är något 

som varit  en del av litteraturen sen antiken. Andra avgränsar det till sådana verk som 

skyddas av upphovsrätten och därmed utmanas av verk som bygger på dem (Pugh 
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2005:25-26, Olin-Scheller & Wikström, 2011:8-9), vilket avgränsar fanfiction till de 

senaste 200 åren. Det finns också de som avgränsar fanfiction ytterligare till moderna 

fandoms, med en bortre gräns vid Sherlock Holmes och Jane Austen-fans på 1920-talet. 

Motiveringen till avgränsningen är att om allt är fanfiction förlorar begreppet till slut sitt 

innehåll. I denna text kommer den snävare definitionen att användas. 

            Begreppet berättelsevärld innebär det universum där karaktärer och narrativ 

befinner sig och vilken har sina egna världsinterna regler (Ryan, 2014, s.33-37). I 

skapandet av fanfiction ligger både stort engagemang i – och förtrogenhet med -   

kärnberättelsen (Pugh 2005:25-26). Men där finns även ett eget skapande och ofta också 

en skrivandegemenskap i form av webbplatser som Fanfiction.com och 

Archiveofourown.org. På sådana sajter delas berättelser, texterna möter läsare och de 

skrivande fansen får feedback av varandra.  

3.2 Några viktiga begrepp 

Ett begrepp som är vanligt förekommande i fanfictionforskningen är fic som används i 

betydelsen en fic = en berättelse och alltså avser en fanfictionberättelse. Pairing avser en 

romantisk parbildning, som antingen tillhör kärnberättelsen eller som är påhittad av fans. 

Att ”hålla på” en viss pairing kallas för att shippa den. Kanon kallas den kärnberättelse 

som fansen skriver utifrån. För Harry Potter-fans kan kanon alltså innebära böckerna och 

även filmerna om Harry Potter. En fandom är en fan-gemenskap för likasinnade som gillar 

en viss berättelsevärld, till exempel Twilight eller Harry Potter. 

3.3 Svenskämnet 

Sofia Ask (2012:9) menar att svenskämnet kan delas in i två huvudsakliga delar: 

språkvetenskap och litteraturvetenskap, det är också med denna uppdelning som ämnet 

studeras på universitet och högskolor. Det är med andra ord två sätt att närma sig språket 

som i skolämnet svenska ska studeras sida vid sida. Men svenskämnet i skolan är förstås 

inte så enkelt att beskriva som det som går att skönja i styrdokumenten. En annan 

indelning som kommer ur lärares egen erfarenhet av att undervisa i ämnet är: svenska 

som ett färdighetsämne där språkliga färdigheter betonas, som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne där eleverna ska få sig god litteratur till livs och som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne där elevernas eget utforskande betonas (Öhman 2015:91). 
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Alla dessa perspektiv har bäring på hur styrdokumenten tolkas och på hur lärare 

undervisar. Denna studie kommer i stor utsträckning betrakta svenskämnet som 

erfarenhetspedagogisk, men även beröra de andra perspektiven. Denna studie tar 

framförallt upp idéer som rör litteratursidan av svenskämnet men som med många ting 

inom skolämnet svenska, så går språk- och litteraturdelarna in i varandra och ingen hård 

gräns kommer dras mellan de två. 

3.4 Styrdokumenten 

Oavsett vilket eller vilka perspektiv en lärare antar så måste läraren förhålla sig till 

styrdokumenten och göra en rimlig tolkning av vad kurserna ska innehålla. För att 

anknyta till de delar av styrdokumenten som är relevanta för denna studie så kan jag 

uppmärksamma följande. I svenskämnets syfte för svenska står att elever ska få utveckla 

sin literacyrepertoar genom att arbeta med skönlitterära och andra typer av texter 

(Skolverket, 2018). I detta ingår förstås inte bara ren reproduktion av texter utan också en 

blick på texter och dess sammanhang och en förmåga att se dem som en del av en större 

helhet. Svenskundervisningen ska också hjälpa eleverna orientera sig i en digitaliserad 

värld och stimulera en livslång lust att lära (Skolverket, 2018).  I kommentarsmaterialet 

till svenskämnet står under rubriken läsa och skriva att eftersom digitaliseringen påverkar 

hur vi kommunicerar så är det också viktigt att få möta digitala texter och miljöer i 

svenskämnet (Skolverket, u.å.:6). Undervisningen ska också uppmuntra till läslust och 

intresse för litteratur (ibid).  

        Olin-Scheller & Wikström (2011:69) skriver att om skolans textvärld anknyter till 

elevernas så kan det hjälpa eleverna att utvecklas som kritiska aktörer i den mediala 

textvärlden, vilket är nödvändiga kunskaper i en föränderlig digital värld. Digital literacy 

är också något som skrivits in i den reviderade läroplanen från 2018 och är därmed högst 

relevant att ta fasta på i svenskundervisningen 

 

4 Tidigare forskning 

I denna del ges en överblick över fanfictionforskningens olika inriktningar samt den 

forskning som berör fanfiction i undervisningen. 
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4.1 Fanforskning 

Fanfiction-forskningen är inne i en tredje våg enligt Bronwen Thomas (2011:1-2). Den 

första vågens idealisering av fansen och fokus på makt i relation till kanontexten byttes i 

den andra vågen  mot mer fokus på nya medier och etnologisk forskning kring fans. Henry  

Jenkins var tidigt ute under den första vågen med Textual Poachers (1992) där han 

beskriver fans och fankultur som marginaliserade i förhållande till förlag och 

medieproducenter. Den här tidiga vågen av fanforskning, som Jenkins tillhör, har senare 

kritiserats för att idealisera fansen och för att betrakta dem som en homogen grupp (Grey, 

Cornell, Harrington, 2007, McKee 2004). Under det sena 90-talet fokuserade forskningen 

mer på fankulturens utveckling i och med internet (Thomas, 2011:4). Under denna tid 

utvecklades fanfiction till att bli mer mainstream tack vare att det genom nätet blev så 

lättillgängligt, till skillnad från tidigare, då de flesta fanfics spreds i fanzines (fan-

tidningar med fanfiction), via post. Den nuvarande, trejde vågen av fanforskning 

fokuserar istället på att utforska hur fanfiction och fans bidrar till den samtida kulturen. I 

sin essä: The death of the reader? Literary theory and the study of texts in popular culture,  

uppmanar Cornel Sandvoss fältet att förnya sina verktyg för att i högre utsträckning göra 

det möjligt att analysera fanfics ur ett litterärt perspektiv (i Hellekson & Busse, 2014:61-

68). När fanfiction studeras, är det till exempel viktigt att väga in kontexten menar han, 

det är svårt att studera texterna som autonoma objekt (ibid:62).  

           I och med våra förändrade medievanor har alltså fanfictionens roll och popularitet 

förändrats. Det som på 80- och 90-talen var en subkultur för marginaliserade grupper med 

specialintressen har idag blivit något som allt fler deltar i. Fanfiction har blivit 

mainstream. Detta kan ha att göra med att dagens mediakonsumenter förväntar sig att 

vara aktiva medskapare av innehåll, så som Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström 

beskriver (2010:41). 

4.2 Fanfiction som litteratur 

Fanfiction som litterär genre är ett forskningsfält som är ganska nytt. Under lång tid har 

fanfiction betraktats som låg litteratur, efterapning och plagiat. Forskningens fokus har 

varit på fansen själva, ofta ur ett etnologiskt perspektiv. Men på senare år har forskningen 

börjat utforska genrens litterära kvalitéer. För att komma bort ifrån plagiatstämplingen 

har man sökt nya namn för genren. Abigail Derecho föreslår termerna archontisk eller 
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rekursiv litteratur (i Hellekson & Busse, 2006:63-64). Detta för att betona att texterna 

bygger vidare på något redan skrivet. 

           Det finns gott om studier kring enskilda fandoms, forum och subgenrer inom 

fanfiction. Ett område som rönt speciellt stort intresse hos forskare är slash, där paras två 

manliga karaktärer ur en kanon ihop och berättelserna är ofta sexuella till sin natur (Russ 

i Hellekson & Busse, 2014). Kärleksrelationer av alla sorter är förvisso en populär väg 

att gå, men det finns gott om andra sätt att utvidga en kanontext. Vanliga tillvägagångssätt 

är att skriva prolog, epilog eller fylla i en ”lucka” i kanontexten eller skriva till en scen 

som verkar fattas i originalet. Inom vissa fandoms kan helt nya universum byggas inuti 

det existerande, utifrån någon liten möjlighet som lämnats öppen av författaren 

(Samutina, 2017:437-438). Det går också att skriva tänk-om, kunde-ha-varit, borde-ha-

varit och så vidare (Jamison 2013:18). Olika fandoms har olika tolerans för vad som får 

skrivas. I Jane Austen-arkivet The Pemberley Republic är det till exempel inte okej med 

AU (alternate universe) utan här ligger fokus på att efterlikna Austens värld och 

karaktärer i så stor utsträckning som möjligt (Pugh, 2005:37). I andra fandoms finns få 

eller inga sådana begränsningar på vad som får skrivas, men författarna märker istället 

sina fics noggrant med olika etiketter för innehållet, till exempel angst 

(ångestframkallande innehåll), character death (så att läsaren kan undvika att läsa om att 

favoritkaraktären dör) (Pugh, 2005:47-68). 

        Natalia Samutina har undersökt fanfic-läsares lässtrategier. För att förstå fanfiction 

som litterär genre är det viktigt att förstå hur läsningar går till i en fandom (2017:253-

254). För användare på forumen är det viktigt att visa att en är förtrogen med kanontexten, 

för att skapa förtroende bland de andra fansen. Att läsa ”känslomässigt” är också något 

som ansetts som lågt på det litterära fältet under lång tid (Samutina, 2017:260). När det 

gäller fanfiction är dock läsning för njutning och sinnesrörelse en viktig del av 

upplevelsen och en nyckel till att förstå hur och varför fanfics skrivs (Samutina, 

2017:257). 

4.3 Fanfiction och identitetsskapande 

Identitetskapande är något som återkommer på olika sätt i fanforskningen. Fan-

communityn är byggda på det gemensamma intresset för en berättelsevärld. Enligt Fish 

(1993) är en tolkningsgemenskap en grupp där deltagarna är överens om hur texter bör 
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skrivas och utformas. Ett fanfiction-community kan sägas utgöra en sådan gemenskap. 

De som är aktiva på fanfictionforumen vill inte bara identifiera sig som fans men också 

som läsare och författare. Dessa identitetspositioner ger också deltagarna motivation att 

utveckla den literacy som är nödvändig för att delta på forumen (Olin-Scheller & 

Wikström, 2011:17). Dessa communityn av engagerade läsare och skribenter tar inte bara 

emot och upplever den imaginära världen i sin fandom, de är också med och transformerar 

och medskapar den (Olin-Scheller & Wikström, 2010). De lever sig in i dem med stor 

intensitet och expanderar hela tiden sina intressesfärer.  Genom den aktiva, transformativa 

reception av kanontexten som görs i dessa communityn kan fansen starta ifrån en redan 

existerande värld och utforska redan kända och älskade karaktärer, men samtidigt fylla 

dem med sina egna personliga erfarenheter, känslor och identitetskonstruktioner 

(Samutina, 2016:446-448). Samutina (2017) har också undersökt lässtrategier hos ryska 

Harry Potter-fans. Historiskt har ”känslomässiga” läsningar haft lägre status inom det 

litterära fältet, menar Samutina (2017:260) men dessa läsningar och uttrycken för dem är 

omistliga i ett sammanhang som fanfiction och används inom fanfiction-forum av 

användare för att uttrycka förtrogenhet med kanontexten (Samutina, 2017:257-258). 

Fanfics kan ses som skrivna läsningar, det vill säga läsares reaktioner på källtexten, menar 

Lindgren-Leavenworth och Isaksson (i Lenemark, 2012:80). Dessa skrivna läsningar kan 

ses som ett sätt att antingen bekräfta eller utmana de normer och idéer som källtexten står 

för. 

         Vidare så kan användarna på ett fanfictionforum välja att vara anonyma och detta 

kan öppna för att utforska identitetspositioner som inte skulle vara möjliga i användarnas 

vardag (Lammers & Marsh, 2017). I forumen går det att hitta andra som har samma 

specifika intresse som en själv. Där finns också utrymme att utforska sina egna 

preferenser genom att välja vad en läser och skriver om.  

4.4 Didaktisk forskning 

När det kommer till didaktisk forskning som undersöker bruket av fanfiction i 

klassrummet, finns en del, bland annat i en amerikansk kontext. Magnifico, Lammers och 

Fields (2018) har studerat hur skrivundervisningen påverkas när sajter på nätet används 

som autentisk publik för elevernas texter. Här finns, enligt författarna, både möjligheter 

och problem. Men det verkar svårt att skapa ett bra sätt att använda fanfiction-sajter som 
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publikationsplats som en del av skolarbetet. Att skriva fanfiction kan också vara ett sätt 

för en ung människa att uforska olika identitetspositioner. Lammers och Marsh (2017) 

följde en high school-elev under fyra år och dokumenterade hur fanfictionskrivandet 

hjälpte henne lägga olika delar till sin skrivarpersona, såsom expert, risktagare med mera. 

              Samtidigt som fanfiction kan stärka elevers identitetsutveckling kan den också 

vara en del i att bredda elevers digitala literacy. Thorne och Black (2007) beskriver hur 

användandet av digitala verktyg och gemenskaper såsom fanfiction-communities kan 

skapa bra förutsättningar för språkinlärning och deltagandekultur i klassrummet, med 

tanke på att elever idag förväntas kunna navigera i digitala miljöer på många olika sätt 

(ibid:394-395). Magnifico, Curwood och Lammers (2015) undersökte läsarkommentarer 

till fanfics på sajterna Figment.com och Fanfiction.com, de fann att feedbacken i 

kommentarerna sällan var formativ och innehållet berörde oftast stavning och grammatik. 

De allra flesta kommentarer som forskarna analyserade var dock okritiskt positiva till sin 

natur. Shannon Sauro och Björn Sundmark (2016) beskriver i en artikel ett upplägg med 

lärarstudenter på en universitetskurs i engelska som i grupp skrev fanfiction i bloggform. 

Studenterna skrev varsin del av en text, som tillsammans bildade ett avsnitt. Studenterna 

hade således en individuell uppgift som ingick i en gemensam gruppuppgift i form av en 

sammanhängande berättelse. Uppgiften var utformad på ett sådant sätt att 

lärarstudenterna skulle kunna ta med sig den i sin kommande yrkesverksamhet. I en 

reflektionsuppgift var studenterna positiva till uppgiften. 

       Christina Olin-Scheller och Patrik Wikströms forskning kring fanfiction anknyter till 

den svenska skolkontexten i diskussioner kring hur dess aktiviteter kan lyftas in i 

klassrummet. De beskriver i en artikel från 2010 hur internetforumen för fanfiction kan 

vara en informell lärandemiljö och en plats där den antika retoriska principen imitatio är 

den drivande kraften bakom användarnas skrivutveckling. Imitatio innebär att eleven 

härmar olika stilar och genrer för att utveckla sitt eget skrivande (ibid). Olin-Scheller och 

Wikström har också gett ut boken Författande fans (2011) som bygger på en 

intervjustudie med aktiva fanfiction-författare. I sin bok ger de flera förslag på ingångar 

till användning av fanfictionens aktiviteter i skolan, men påpekar samtidigt att det är 

oklokt att rakt av lyfta in fanfiction i klassrummet och på så vis också inkräkta på 

ungdomars fritidssfär. Istället kan lärare inspireras av drivkrafterna bakom fanfiction och 

det bruk av medier och teknologi som det innebär (Olin-Scheller  & Wikström, 2011:69). 
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4.5 Sammanfattning 

Fanfiction har rört sig från en kulturellt obskyr position i början av nittiotalet, till en mer 

populärkulturell position idag. Det finns forskning om fansen, om fanfiction som 

kulturella artefakter och som litteratur, om olika subgenrer och om fanfiction i en 

skolkontext. Den forskning som finns visar att de aktiviteter som fans ägnar sig åt på 

forumen är tätt kopplade till literacy- och identitetsutveckling samt reflektion kring det 

egna skrivandet och skrivande i allmänhet. Denna studie anknyter till tidigare forskning 

kring enskilda fandoms genom närläsning och analys av enskilda verk. Men det tangerar 

också den didaktiska forskningen på området igenom det förslag till didaktiskt upplägg 

som presenteras. 

 

5 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för analysen och 

diskussionen i de följande avsnitten. 

5.1 Didaktisk potential 

Begreppet didaktisk potential kommer att användas för att beskriva vilka möjligheter som 

finns i en text. Malin Alkestrand (2016) menar att det inte finns någon text utan didaktisk 

potential (ibid:71). En skönlitterär text behöver inte heller bekräfta läroplanens värden för 

att vara användbar, utan den didaktiska potentialen kan tvärtom ligga i dess förmåga att 

skapa dissonans och synliggöra konflikter (Alkestrand, 2016:70). Alkestrand utgår ifrån 

Graffs resonemang om att lära ut genom att synliggöra konfliker (Graff, 1992:23-33). Till 

skillnad från Alkestrand vill jag dock inte specifikt utforska hur texterna förhåller sig till 

värdegrunden, utan snarare hur de kan användas för att utveckla elevers literacy.  

5.2 Läsning och skrivande som sociokulturella processer 

Allt lärande är situerat i en social kontext, det spelar med andra ord roll hur till exempel 

skrivande och läsning presenteras och konstrueras i våra sociala miljöer, till exempel i 

klassrummet (Hoel, 2001:17). Det vi säger och gör tillsammans kring läsning och 

skrivande avgör hur vi kommer tänka kring dessa aktiviteter. Torlaug Lökensgard Hoel 

skriver att språket är vårt viktigaste redskap för reflektion och tänkande (2001:17). Det är 

något som också skrivs fram i styrdokumenten (svenskämnets syfte, Skolverket, 2018). 

Genom att delta i olika aktiviteter och genom det skapa tolkningsramar kan till exempel 
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responsgruppsarbete bidra till elevers språkliga utveckling (Hoel, 2001:18). Enligt Hoel 

kan skrivande, läsning och respons ses som sociala praktiker där alla texter ingår i ett 

bredare socialt sammanhang än bara den tänkta mottagaren (2001:19). Genom att arbeta 

i responsgrupper kan eleverna bli medlemmar i sociala sammanhang som Hoel kallar 

”’skrivarklubben’, ’läsarklubben’ och ’responsklubben’”(Hoel 2001:19). Med vilket hon 

avser den tolkningsgemenskap som skapas när en grupp samtalar om texter. 

      Hoel (2001:26) beskriver också skrivandet som en upptäcktsresa. Eftersom skrivande 

kan fungera som ett tankeredskap kan skrivandet användas som ett verktyg för att 

strukturera våra tankar, tolka världen omkring oss och hjälpa oss att skapa mening. 

(ibid:26-27). I och med detta menar Hoel att tankeutveckling inte är något som bara sker 

innan vi skriver utan det är också något som sker medan vi skriver och på grund av det 

(ibid:31). 

5.3 Kritisk literacy 

Literacy kan ses både som sociala praktiker, där vi lär oss hur vi ska kommunicera i olika 

situationer och som kognitiva förmågor (Janks, 2010:xii-xiv). Literacy är inte längre 

synonymt med att ’bara’ kunna läsa och skriva, som det var när en stor del av 

befolkningen var analfabeter. Idag är det snarare förmågan att förstå och skapa texter på 

ett mer avancerat plan som avses enligt (Janks, 2010:3). Läsaren måste inte bara kunna 

avkoda texten, utan också kunna ge den mening genom sin kunskap om textens kultur, 

kontext och texttyp. Vidare måste läsaren kunna förhålla sig kritisk till texten, fråga sig 

vem avsändare och mottagaren är, vad den vill säga och hur den skulle kunna vara 

annorlunda (Janks, 2010:22-23). Denna sista del, att se texten ur ett metaperspektiv och 

att se texten som en del i en diskurs, är vad som brukar kallas kritisk literacy (Janks, 

2010:22). Denna kritiska blick är bara möjlig om läsaren är bekant med mer än en diskurs 

enligt Gee (i Janks, 2010:22). Med andra ord så blir man bättre på att läsa och skriva 

kritiskt ju mer man läser och skriver och ju fler sammanhang man gör det i. 

5.4 Läsaren och texten 

Anders Öhman skriver i boken Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015) att läsaren 

”svarar” på en text genom att ta ställning, reagera på något sätt (ibid:76). Att läsaren kan 

svara på en text, betyder att läsaren måste uppfatta en avsikt hos författaren att säga något 
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med texten (ibid:70). Öhman tar avstamp i Bachtins idé om det dialogiska ordet, vi går in 

i dialog med texter därför att vi finner en avsikt hos det skrivna som vi vill bemöta 

(2015:72). Öhman menar därför att ”Avsikt, intention, genre och fullbordade yttranden” 

(ibid:73) är viktiga för hur vi läser, tolkar och undervisar i litteratur. 

          Fanfiction kan ses som ett sätt för läsaren att ta initiativet från författaren och gå in 

i ett fördjupat samtal med texten (Grossman i Jamison, 2013:xii). Idag förväntar sig 

många mediakonsumenter att de ska få vara medskapare av innehållet och inte bara 

passiva konsumenter (Olin-Scheller & Wikström, 2011:42). De vill med andra ord göra 

mer än att bara vara mottagare. Lindgren-Leavenworth beskriver fanfics som skrivna 

läsningar, tolkningar av källtexten (i Lenemark, 2012:80). Som Lev Grossman skriver:  

 

Writing and reading fanfiction isn’t just something you do; it’s a way of thinking 

critically about the media you consume, of being aware of all the implicit 

assumptions that a canonical work carries with it, and of considering the possibility 

that those assumptions might not be the only way things have to be (Jamison, 

2013:xiii). 

 

Det intresse och de aktiviteter som tillhör fanfiction och fandoms kan alltså ses som sätt 

att svara på texten, istället för att bara godta den och lägga den till handlingarna. 

5.4.1 Affirmativ och transformativ läsning 

En vanlig gräns inom många fandoms är den mellan affirmativa och transformativa 

tolkningar av kanon. Inom en del fandoms bildas tydliga läger på vardera sidan. I 

Twilights fandom finns till exempel Team Jacob och Team Edward. Sheenagh Pugh 

(2005) identifierar också två kategorier av fans, hon menar att den affirmativa läsaren vill 

ha ”mer av” kanontexten och bygger vidare på den med stor lojalitet till den (Pugh, 

2005:42). De transformativa fansen vill ha ”mer ut av” texten och är mer intresserade av 

att tänja på gränserna och söka nya vägar men är mindre bekymrade om hur dessa nya 

vägar förhåller sig till kärnberättelsen.  

5.4.2 Narrativ kompetens 

För att tala om de förmågor som läsaren utvecklar i mötet med texten, framförallt i 

sammanhang som rör fanfiction och andra liknande medieformer, så som rollspel, föreslår 

Olin-Scheller och Lundström (2010:113) begreppet narrativ kompetens. Detta vidgar 

begreppet litterär kompetens till att omfatta fler medieformer. Att ha kunskap om intrigen 
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är en central del i den narrativa kompetensen, det är en förtrogenhet med narrativet som 

möjliggör en förmåga att bygga vidare på det. En annan viktig komponent är ”det sociala 

samspelet i den kollektiva intelligensen” som Olin-Scheller och Lundström uttrycker det 

(2010:113). Det vill säga, på vilket sätt en grupp pratar om narrativet och hur man delar 

kunskap och erfarenheter kring det. Detta samspel handlar också om att vidga sina 

referensramar låta sig utmanas i sina föreställningar av andra. Att mötas och diskutera 

och omförhandla sina ståndpunkter gör att deltagarna måste göra en metareflektion kring 

sig själva och narrativet, vilket ytterligar vidgar den narrativa kompetensen (Olin-Scheller 

& Lundström, 2010:113-114). 

 

6 Metod och material 

I det följande kommer studiens metod och material att presenteras. Först presenteras 

analysverktygen i form av Hermans narrativa element. Sedan presenteras verken som ska 

analyseras.  Till sist följer en diskussion kring studiens och metodens begränsningar. 

6.1 Hermans fyra narrativa element 

Enligt David Herman är narrativet en mänsklig strategi för att förstå tid, processer och 

förändring (2009:2). Herman citerar Barthes för att illustrera narrativets utbredning i 

mänskliga samhällen:  

 

narrative is present in every age, in every place, in every society…. All classes, all 

human groups, have their narratives…. Caring nothing for the division between 

good and bad literature, narrative is international, transhistorical, transcultural: it 

is simply there, like life itself. (Barthers, 1977:79). 

 

Herman (2009) fortsätter sedan detta resonemang om narrativet som en universiellt 

mänsklig företeelse. Narrativet inte bara är en händelsekedja i en berättelse, utan också 

en kognitiv struktur som är nära förbunden med hur vi lagrar och återkallar minnen.  

Samtidigt är förutsättningarna för olika narrativ begränsade av kontexten och den genre 

de tillhör (Herman, 2009:8). För att undersöka om något är ett narrativ föreslår Herman 

(2009:9) följande fyra element som en utgångspunkt:  

• Situering (situatedness), som beskriver platsen, universumet, men också 

genren och kontexten i vilken narrativet befinner sig. 
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• Händelsesekvens (event sequencing) som beskriver de händelser som utgör 

narrativet och inom vilket tidsspann. 

• Världsbygge/-störning (worldbuilding/-disruption) den/de händelser som 

sätter igång eller bildar utgångspunkt för narrativets händelsesekvens. 

• Upplevelse (what it’s like) hur det är att vara, förmedlat av ett mänskligt, 

eller människoliknande medvetande, som skapar en länk mellan händelser 

och mänsklig erfarenhet. 

Dessa element kommer användas som utgångspunkt för analysen av De fyras tecken 

(Doyle, 1963) och Star Trek:Discovery – into the forest I go (Kurtzman & Fuller, 2017). 

Genom att använda de fyra elementen för att beskriva narrativen går det att synliggöra 

hur de förändras genom fanfiction. 

6.2 Närläsning av berättelsevärldar 

De verk som närlästs för studien har valts utifrån att deras berättelsevärldar har en lång 

historia av fanfiction och en aktiv fandom än idag. Verken tillhör också berättelsevärldar 

som gestaltats i flera medier. De utvalda verken kommer analyseras utifrån Hermans fyra 

narrativa element. Därefter kommer förändringar i kärnberättelserna diskuteras utifrån 

berättelsevärlden och fandomen  i ett vidare perspektiv än bara det undersökta verket. 

Verken kommer också undersökas utifrån hur de förhåller sig till den genre de befinner 

sig i. De undersökta verken kommer sedan att jämföras med fanfictiontexter för att 

utforska på vilka sätt de narrativa elementen förändras i och med fansens transformationer 

av kanontexten. 

6.3 Studiens och metodens begränsningar 

Att undersöka fanfiction och kontrastera den mot publicerade verk kan säga något om hur 

fansen förändrar kärnberättelsen genom sina egna tolkningar. Det kan däremot vara svårt 

att hitta tillräckligt varierande fics för att urvalet ska vara representativt för en hel fandom, 

speciellt fandoms som är så stora som Star Treks och Sherlock Holmes’. I urvalet har jag 

därför försökt välja ut några få fanfics som speglar olika sidor av dessa fandoms 

transformationer och göra dem rättvisa utifrån det begränsade utrymmet i denna 

undersökning. 
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         Att utgå ifrån Hermans (2009) element kan ge en bild av hur fans förändrar 

narrativen, det finns många andra perspektiv att anlägga. Mitt syfte med undersökningen 

är att visa hur kärnberättelsen förändras i och med fanfiction och jag tror att de narrativa 

elementen som analysverktyg kan visa på detta på ett tydligt sätt. Samtidigt finns förstås 

mycket intressanta frågor kvar att utforska kring dessa berättelsevärldar och aktiviteterna 

som deras fans företar sig.  

 

7 Resultatredovisning och analys 

I det följande närläses två verk och analyseras med hjälp av Hermans (2009) fyra narrativa 

element. Utifrån analysen kommer ett resonemang föras kring vad som gör just dessa 

verk och deras berättelsevärldar intressanta att skriva fanfiction om och hur de kan 

förändras genom fanfiction. Till sist presenteras respektive verks fandom och de 

drivkrafter som verkar finnas bland fansen. De strategier fansen använder och de 

drivkrafter som finns att skriva vidare är viktiga delar i fanfictionens didaktiska potential. 

7.1 Star Trek: Discovery 

Serien Star Trek:Discovery släpptes 2017 och är i nuläget (mars 2019) inne på sin andra 

säsong. Det avsnitt som närläses är avsnitt 9 på säsong 1: Into the forest I go (Fuller & 

Kurtzman, 2017). Detta avsnitt valdes eftersom det har ett relativt avslutat narrativ i 

förhållande till resten av säsongen. Star Trek: Discovery har ett narrativ som sträcker sig 

över hela säsonger, vilket gör att inte alla avsnitt kan ses oberoende av de andra. 

7.1.1 Bild 1 

 

Bild 1 Burnham på klingonernas skepp. Till höger i bild – en klingonvakt. Copyright: CBS Television. 
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7.1.2 Handling: avsnitt 9 

Stjärnflottan ligger i krig med klingonerna. Klingonerna tänker förstöra en sändare på 

planeten Pahvo. Besättningen på Discovery får order om att lämna planeten, eftersom 

skeppet, med sin innovativa spordrift är värdefullt. Men besättningen vill inte överge 

invånarna, så de gör en plan för att kringgå ordern. Spordriften gör det möjligt att hoppa 

obegränsat i rummet på ett ögonblick och detta blir en del av planen för att rädda Pahvo. 

Burnham och Tyler går ombord på klingonskeppet för att sätta ut sensorer. När Tyler går 

in i chock tar sig Burnham ensam till klingonernas brygga och sätter ut den sista sensorn. 

Stamets, som själv är en del av spordriften, jobbar hårt i maskinrummet. Det sista hoppet 

går inte bra, Stamets går in i ett okontaktbart tillstånd. De vet inte var de hamnat, 

sensorerna ger konstiga utslag.  

7.1.3 Star Trek: Discovery som narrativ 

Dimensionen situering är både i yttre rymden och i framtiden, men också genremässigt i 

science fiction. Darko Suvin (i Hedman & Määttä, 2015:475) definierar science fiction-

genren som främmandegörande och kognitiv. Science fiction kan alltså få oss att se vår 

egen verklighet i ett nytt ljus, men till skillnad från fantasygenren bygger det fantastiska 

inslaget på logiska (med Suvins ord kognitiva) resonemang som påminner om 

vetenskapligt tänkande. Star Trek-universumet i sig självt är en kontext som bär med sig 

många konnotationer i och med att det så länge producerats serier, film och fanfiction om 

det. En tydlig skillnad i Star Trek: Discoverys berättarperspektiv, gentemot Star Treks 

tidigare inkarnationer, är att den typiska inledningen ”Kaptenens logg, stjärndatum...” har 

tagits bort, och således får tittaren inte en lika tydlig ledning av kaptenen som protagonist. 

Tidsaspekten kan också sägas bli en annan, eftersom berättelsen inte ramas in som något 

som berättas i efterhand. Den första bilden är  dock, som brukligt i Star Trek, en bild på 

Rymdskeppet, USS Discovery. Narrativet går sedan direkt till scenen där besättningen får 

ordern från Stjärnflottans ledning, vilket placerar tittaren in medias res. 

Federationsledningen lovar att de ska vinna kriget, men säger också att Discovery måste 

hålla sig ur striden, vilket upprör kapten Lorca som vägrar lämna Pahvo i sticket – 

Federationen representeras av en vulcan som säger:”logiken är tydlig” (Fuller & 

Kurtzman, 2017, 2:02). Här positioneras kaptenen som rättfärdig och rebellisk gentemot 

ledningen. När Lorca avslutat samtalet gör han klart att han inte tänker följa ordern, vilket 
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gör att besättningen ställer sig bakom honom, eftersom de tycker att agerar i enlighet med 

deras värden som officerare i Stjärnflottan. 

              Narrativet i avsnittet har en tydlig händelsesekvens. Tidsspannet i avsnittet är till 

synes några timmar och berättas i nästan rak kronologisk ordning. Berättelsen börjar och 

slutar på bryggan på Discovery. När tempot höjs: då vetenskapsofficerarna är i ett kritiskt 

läge samtidigt som Burnham är på klingonernas brygga, skapas en känsla av samtidighet 

med klipp mellan dessa två scenarier.  

              Elementet världsbygge-/störning utgörs av klingonernas hot att utplåna Pahvo 

som utlöser den händelsekedja som utgör narrativet. Störningen kan sägas vara relativt 

stor i skeppet Discoverys kontext, i och med att Federationens och skeppets öde står på 

spel. En förlust eller passivitet från besättningens sida skulle få konsekvensen att 

Federationen förlorar kriget. Samtidigt är den en förväntad störning, som tillåter 

narrativet att hålla sig inom genreförväntningarnas gränser. Den lyckade operationen 

bygger ut berättelsevärlden genom den erfarenhet besättningen delar. Samtidigt är 

ordningen inte helt återställd eftersom nya problem skapats: Stamets är okontaktbar, Tyler 

har svår PTSD,  skeppet befinner sig i ett spegeluniversum, med mera. Dessa olösta 

störningar gör att narrativet leder vidare in i nästa avsnitt av serien. 

           Fludernik (i Herman 2009:144) menar att det viktigaste sättet att förmedla det 

narrativa elementet upplevelse är genom protagonistens känslomässiga och fysiska 

reaktioner. Seriens protatgonist är Michael Burnham, men vi får också uppleva narrativet 

genom flera av de andra karaktärerna. När Burnham och Tyler bordar klingonernas skepp 

och hittar en klingon i arresten så går Tyler in i ett chocktillstånd, det upplevs genom 

förvridna, suddiga bilder av tidigare tortyr, blandat med snabba klipp på Tyler som ligger 

paralyserad på golvet i arresten. Denna scen är ett exempel på hur trycket på det 

upplevande medvetandet gestaltas (ibid:144). 

          Dessa tydliga narrativa drag placerar Into the forest I go (Kurtzman & Fuller, 2017) 

mot centrum snarare än periferin av en tänkt narrativ gradskala (Herman, 2009:138). 

Genrekontexten är stark i Star Treks berättelseuniversum. Herman menar att 

genrekonventioner definierar hur närvarande det upplevande medvetandet är i texten 

(2009:142). I fallet med Star Trek: Discovery så är mycket av handlingen distanserad, 

mycket av dialogen i serien är vetenskapliga och taktiska samtal. Narrativet upplevs som 

betraktat utifrån, men med glimtar av karaktärernas inre liv. Serien har också en handling 
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och karaktärsutveckling som spänner över en hel säsong, vilket kan förklara varför det är 

relativt få gestaltningar av karaktärernas inre upplevelser i just detta avsnitt. 

7.1.4 Trekkies och Star Trek-fanfiction 

Star Trek som fandom är en av de stora - och ofta citerad som den första - moderna media-

fandom som vi känner dem idag (Coppa, 2017:18). Det finns en stereotyp bild av trekkies 

som vuxna män som bor hemma i sina föräldrars källare, men faktum är att större delen 

av Star Treks skrivande fandom består av kvinnor (Jamison, 2013:85). Det var också 

denna fandom som förde fram de första slash-texterna och som gett upphov till många 

subgenrer inom fanfiction så som; AMTDI (aliens made them do it), alternativa 

universum, könsbyte, kroppsbyte och tidsresor (Coppa, 2017:19). Ett annat vanligt tema 

inom Star Trek-fanfiction är kulturkrockar och det är också ett hörn av fanfiction-världen 

där kompetenta kvinnor förs fram och fansen ifrågasätter på så vis den ursprungliga 

seriens patriarkala mansfixering (ibid.). 

         En vanlig utgångspunkt för fanfics i alla fandoms är en pairing, en romantisk 

relation mellan två karaktärer som inte nödvändigtvis är ett par i kanon. Detta sätt att 

utveckla ett narrativ kan sägas fokusera på elementet upplevelse, eftersom dessa fics ofta 

utforskar karaktärernas inre liv och känslor för varandra. I Star Trek: Discovery finns gott 

om uttalade och outtalade pairings att utgå ifrån. En snabb översikt av de fics om 

Discovery som finns på Fanfiction.net och Archiveofourown.org visar att populära 

pairings är Stamets och Dr Culber, som är ett par i kärnberättelsen också. Pugh (2005:76) 

menar att fanfictionförfattare ofta inspireras att skriva om de karaktärer som inte får 

utrymme i kanon, det stämmer till viss del in på Stamets och Dr Culber, eftersom Culber 

dör senare under säsongen. Ficen Captain Blue Eyes av alisha_winchester_collins gör 

pairingen Lorca/läsaren och låter läsaren låtsas att hen är kadett ombord på Discovery 

som hamnar i kapten Lorcas armar efter en fest, ett kreativt sätt att förändra upplevelse-

elementet, där läsaren verkligen får känna sig delaktig.  

             Den eviga klassikern inom Star Trek-fandom är annars fics om Kirk och Spock. 

Constance Penley menar att fan-berättelserna om dem många gånger handlar om en 

omförhandling av mansrollen (i Hellekson & Busse, 2014:180). I otaliga scenarier har 

Kirk och Spock genom fansen blivit ett par och ett nödvändigt skede i deras relation är 

att de måste inse att de har internaliserat en maskulin roll som gör att de inte kan få kontakt 

med sina känslor. När de insett detta är det nödvändigt att de förkastar den för att få 
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tillgång till sina känslor så att de kan uttrycka dem inför sig själva och varandra (ibid:178-

180). Alla dessa omförhandlingar av relationer inom fanfiction kan sägas utgå ifrån en 

önskan om ”mer ut av” (Pugh, 2005). Fansen trivs i berättelsevärlden, älskar karaktärerna 

och vill lära känna dem bättre, dels genom att återberätta liknande historier som de i 

kanon, dels genom att ställa karaktärerna inför helt nya utmaningar. 

              En annan vanlig utgångspunkt, som är mer unik för Star Trek och science fiction-

genren än den förra, är den som utforskar kulturkrockar mellan olika världars 

befolkningar. Här kan alla de narrativa elementen sättas i gungning. Ett tidigt zine (alltså 

ett magasin för fanfiction skapat av fans) som utforskade detta är Kraith som helt ägnade 

sig åt ämnet om spänningar utifrån etnicitet och ras och föreställningar om hur andra 

kulturer skulle reagera på den jordcentrerade styrningen av Federationen (Jamison, 

2013:91). Ur denna tradition kommer ficen Lunch and other obscenities av Rheanna 

(Coppa, 2017:23-46). Berättelsen är en så kallad prequel (utspelas före handlingen i 

kanon) som tar plats på jorden och följer Nyota Uhura från den ursprungliga Star Trek-

serien då hon går på Stjärnflottans akademi och delar rum med Gaila från planeten Orion. 

Människor har många tabun om sex och orioniter har många tabun om mat och detta 

skapar en mäktig kulturkrock mellan de två unga kvinnorna. I linje med idén om 

Federationens värden uppmuntras dock Uhura att se relationen till rumskamraten som ett 

första uppdrag i intergalaktisk diplomati (Coppa, 2017:27-28). Denna motivation gör 

sedan att Uhura och Gaila utvecklar en varm vänskap trots sina skillnader. Orionitiska 

kvinnor har i originalserien beskrivits som sexslavar och förförerskor (Coppa, 2017:20) 

men i denna fanfic ges en helt annan bild av de orionitiska kvinnornas sexualitet. De 

kompetenta och handlingkraftiga kvinnorna är ett ytterligare tema som återkommer både 

i  senare delar av kanon såväl som i otaliga fantexter. I Rheannas fic förändras alltså 

situering – från rymdskeppet till akademin, världsbygge-/störning, då den unga officeren 

måste lära sig leva tillsammans med andra, snarare än att komma in i ett kritiskt skede 

och rädda planeten. Händelsesekvensen är inte heller den klassiska ”Bryggan – äventyret 

– Bryggan” utan narrativet spänner över ungefär ett läsår på akademin och relationerna 

istället för äventyret står i centrum. Den största förändringen måste ändå sägas vara 

upplevelse-elementet. Det är Uhuras upplevelse av livet som student står i fokus och även 

Gaila, med sitt utomjordiska perspektiv får komma till tals. 
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           En ytterligare fasett av Star Trek-fanfiction är den subgenre där Spock ses som en 

representant för de neuro-atypiska. I ficen Cultural Evaluation av Underground aspergian 

målas bilden av ett samhälle upp som särbehandlar invånare med överdrivet sociala 

tendenser och betraktar dem som utvecklingsstörda. Spock som utvärderar deras 

civilisation menar att de inte är redo att bli medlemmar i Federationen (Lenemark, 2012: 

162-163). Denna fic kan läsas som en metafor för hur personer med autism behandlas i 

vårt samhälle (Lenemark, 2012:164). Spock med sitt logiska tänkande och sin frånvaro 

av känsloyttringar har länge uppfattats av många med autism och asperger som en 

karaktär de kan identifiera sig med (ibid:161). Här är situeringen intakt, såväl som 

världsbygge/-störning och händelsesekvens, på sätt och vis också upplevelsen. Den 

klassiska formeln med Stjärnflottan i kontakt med en ny värld, och i detta fall en som vill 

bli medlem i Federationen, känns igen. Spock är sitt kanoniska själv, men författaren har 

skrivit ett narrativ som berättar en historia som belyser hens egen verklighet. 

7.1.5 Förändringar i kärnberättelsen 

Den kanske största narrativa skillnaden som går att se i Star Trek-fanfiction gentemot 

kanon är alla de nya perspektiv som lyfts fram genom att ändra vilket medvetande som 

bär fram upplevelse-elementet. Dessa kan vara både bikaraktärer och läsarnas egna 

originalkaraktärer. Genom att modifiera situeringen kan fans utforska hur karaktärerna 

beter sig när de är lediga eller befinner sig i okända situationer och tappar sin militäriska 

jämvikt. Star Trek som berättelseuniversum är öppet på det sättet att det går att skapa nya 

karaktärer eller utveckla de som inte får mycket utrymme i det kanoniska narrativet, utan 

att det skapar konflikter med kanon. Denna mångfald av karaktärer att leka med, är något 

som Star Trek-verse delar med Harry Potter, den berättelsevärld som lockar allra flest att 

skriva fanfiction (Olin-Scheller & Wikström, 2011:31-32). Att försätta karaktärerna i nya, 

fantasifulla situationer går också rätt bra ihop med kärnberättelsen, eftersom det är 

Stjärnflottans uppdrag att upptäcka nya världar. Det går samtidigt bra att bevara de 

narrativa elementen intakta och skapa ett ”kanoniskt avsnitt” som i Cultural Evalutation. 

Således finns utrymme för både de fans som vill ha ”mer av” det goda och de som vill ha 

”mer ut av” en berättelsevärld de älskar. ”Infinite diversity in infinite combinations” är 

en central filosofisk tes på Vulcan, men också i Star Treks fandom (Jamison, 2013:316).  
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7.2 Sherlock Holmes: De fyras tecken 

Detektiven Sherlock Holmes är inte bara en litterär klassiker utan också en 

fanfictionfavorit. Ända sedan Arthur Conan Doyle 1887 skapade Sherlock har karaktären 

lockat fans att fortsätta berätta om honom. Doyle skrev både romaner, novellsamlingar 

och noveller som publicerades som följetong i tidningen The Strand. De fyras tecken 

utkom första gången 1890 och är skriven i romanformat. 

7.2.1 Handling 

Sherlock Holmes har inte haft ett fall på ett tag och Watson är orolig för hans hälsa 

eftersom han missbrukar så mycket kokain. Men så kommer Mary Morstan till Baker 

Street med ett problem. Holmes återhämtar sig genast och börjar jobba på fallet. Hennes 

far har varit försvunnen i tio år och nu har någon skickat henne pärlor och mystiska 

meddelanden. Det visar sig att hennes far och hans kamrat har varit delaktiga i stölden av 

en skatt i Indien. Skatten är dock försvunnen och en man hittas död. Tack vare Sherlock 

Holmes detektivarbete kan sanningen snart avslöjas. Romanen avslutas med att den 

skyldige berättar hela sin historia från början till slut. Watson och Fröken Morstan blir ett 

par och ska gifta sig. 

7.2.2 De fyras tecken som narrativ 

Situeringen ugörs i Sherlock Holmes universum av 1800-talets London där både 

geografin och tidsepoken är viktig. Genrekontexten är förstås deckargenren, i vilken 

Sherlock Holmes verkligen befinner sig ”i mitten” vad gäller genremönster, Neale skriver 

att genremönster för deckare är: ”suspense, narrative digression and hermeneutic delay” 

(1980:66) vilket stämmer väl in på De fyras tecken och Sherlock Holmes-narrativ i 

allmänhet. Världsbygget/-störningen i romanen utgörs av Mary Morstans ankomst med 

ett nytt fall, vilket bryter den stiltje som råder på Baker Street. Världsstörningen som fallet 

utgör är inte stor, eftersom den följer genreförväntningarna, och berättelsen slutar därför 

på ungefär samma ”plats” geografiskt och utvecklingsmässigt för karaktärerna, som den 

började.  

              Romanen har en tydlig händelsesekvens som följer den klassiska Sherlock 

Holmes-formen:”Baker Street – mysterium/lösning – Baker Street” men romanen följer 

också pusseldeckarens mönster (Todorov i Hedman & Määttä, 2015:247): först 

beskrivningen av undersökningen och när mordet är löst – beskrivningen av brottet, så att 
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det som hände först, kommer sist. När mysteriet klarnat avslutas romanen med en 

hemkomst till Baker Street där Watson avrundar med att säga att själv får han en fru, men 

vad får Holmes? ”För mig återstår alltid kokainflaskan” meddelar Holmes och avslutar 

därmed berättelsen där den började (Doyle, 1963:154). Elementet upplevelse medieras av 

Watson, som är både berättare och uttolkare av såväl världen som Sherlocks beteende. 

Det är till exempel Watsons oro för Holmes missbruk som inleder romanen: ”Tre gånger 

om dagen i flera månader hade jag nu varit vittne till detta. För varje dag som gick blev 

jag mera förargad, men jag hade också dåligt samvete” (Doyle, 1963:8). Kärnan i 

narrativet kan sägas vara samtalen, med den lekfulla och samtidigt retliga tonen, mellan 

Holmes och Watson, genom vilka de löser mysterier och uttrycker sin vänskap. Det är 

också i dessa samtal som läsaren får insikt i hur Holmes deduktiva metod fungerar.  

7.2.3 Sherlock-fanfiction 

I The Fanfiction Reader sammanställd av Fransesca Coppa finns Sherlock-ficen 

Subliminal av Speranza (2017:199-204). Den utgår ifrån BBC’s serie Sherlock (2010) 

och är en slash (en fic med två manliga karaktärer i en romantisk relation) som fokuserar 

på Sherlock Holmes och John Watson. Författaren Speranza har använt seriens 

visualisering av Sherlocks tankar i form av text på skärmen och översatt det till parenteser 

i liten skrift som gör att läsaren kan följa handlingen och Sherlocks tankar samtidigt. Varje 

gång John nämns läggs Sherlocks tankar om honom i en fotnot längst ner på sidan. Hans 

tankar är, som slash-märket antyder, romantiska till sin natur. 

            Den här ficen är ett tydligt exempel på hur det narrativa elementet upplevelse 

modifierats för att skapa ett helt nytt perspektiv. I kanontexterna är Watson det 

upplevande medvetandet, men här har den rollen flyttats till Sherlock Holmes. Även den 

transmediala ”översättningen” från film till text är lyckad, då det skapar samma känsla av 

Sherlocks intensiva tankearbete som det gestaltas i serien. Som läsare får vi alltså uppleva 

vad som pågår inne i Holmes geniala hjärna på ett mycket påtagligt sätt. Detta känns väl 

igen från tv-serien Sherlock (Gatiss & Moffat, 2010). Själva handlingen i ficen är en 

typisk ”vardagsscen” från Baker Street där en klient kommer in för att få hjälp med ett 

mysterium:  en man har blivit utsatt för mordförsök. Sherlock löser mysteriet på plats. En 

stor del av den ursprungliga formeln är därmed intakt i form av situering (dock inte i tid), 

världsbygge-/störning och händelsesekvens. 
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            Vad är det då i Sherlock Holmes kärnberättelse som lockar många till att skriva 

fanfiction? Både Doyles texter om Holmes och Watson och otaliga gestaltningar, till 

exempel BBC’s serie Sherlock (Gatiss & Moffat, 2010) har lockat många att skriva. 

Viktor Sklovskij (i Hedman & Määttä, 2015:242) menar att berättelserna om Sherlock 

Holmes är mycket formelartade till sin natur. Till exempel förekommer sällan 

naturbeskrivningar eller psykologiska analyser utan berättelserna är nästan uteslutande 

fokuserade på brottet och dess lösning (ibid). Det är alltså ett händelsförlopp och en form 

som är rätt lätt att följa med i, känna igen sig i och imitera. Sklovskij presenterar till och 

med ett schema för berättelserna om Holmes (ibid:243). Denna lättillgängliga form gör 

säkert att många ger sig på att skriva egna varianter. Men jag tror också att lockelsen 

ligger i Holmes och Watsons vänskap. De är ett udda par som dras till varandra trots sina 

olikheter. För många fans är karaktärerna den viktigaste ingrediensen i den fandom de 

tillhör. De kallas tillgivet för ”character junkies” (Pugh, 2005:70). I De fyras tecken 

(Doyle, 1963) utgör Holmes och Watsons vardagsliv en viktig ram till 

detektivberättelsen. Watson är både beundrande gentemot Holmes och oroad för hans 

hälsa. Holmes i sin tur är, i sin roll som geni, överlägsen men tillgiven gentemot Watson.  

7.2.4 Sherlockians 

Enligt Ashley D. Polasek (2017) kan Sherlockians (Sherlock Holmes-fans) delas in i två 

grova kategorier. En är den äldre skaran,  som fyller i och fyller på utifrån Doyles texter 

och förhåller sig affirmativt till de skrivna kanontexterna. Den andra gruppen fans är en 

mer transmedialt baserad kategori av yngre, till större delen kvinnliga och icke-binära 

fans, som gärna transformerar kanon, det vill säga utmanar den (Polasek, 2017:1.1). The 

Baker Street Journal (BSJ) kan sägas vara en affirmativ Sherlocktidning, eftersom de 

flesta inläggen i den håller sig till Doyles kanon och försöker fylla luckor eller ”fylla på” 

den kanon som finns (Polasek, 2017:2.1). Detta är vad Pugh (2005:42) kallar skillnaden 

mellan de som vill ha ”mer av” kanontexten och de som vill ha ”mer ut av” texten genom 

att tolka om den. Men den ”mer av”-inriktade BSJ har på senare år försökt inkludera de 

mer transformativa fansen i sin tidning. Till exempel har man inkluderat samtalet om 

huruvida Holmes och Watson är ett kärlekspar och därmed släppt in transformativa 

läsningar av Holmes och Watson i sitt forum (ibid:2.2). Detta skapade dock mer 

spänningar än det löste och illustrerar väl två tongivande sidor av Sherlock Holmes 

fandom.  
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            Å ena sidan finns alltså fans som vill fortsätta berätta om Sherlock och Watson 

när de löser mysterier och inte ändra nämnvärt på parametrar som relationer. Många av 

dessa fans tar del i The Great Game där fansen låtsas att berättelserna om Sherlock 

Holmes är dokumentära, skrivna som biografier av John Watson (Jamison, 2013:8). 

Jamison menar att det kan liknas vid ett rollspel (2013:9). Å andra sidan finns de som vill 

utmana kanon och ta den klassiska Sherlockformeln till nya platser, exempelvis genom 

att ändra upplevelse-elementet genom att utforska nya perspektiv på karaktärer som är 

undandskymda i kanontexten, eller genom att följa antydningarna i kanon om en 

romantisk relation mellan Watson och Holmes. I och med BBC-serien Sherlock (Gatiss 

& Moffat, 2010) vill alltfler fans också ändra situeringen till nutid. 

7.3 Sammanfattande slutsatser  

7.3.1 Fandoms och förändringar i de narrativa elementen 

Jag skulle vilja koppla Hermans narrativa element till Sheenagh Pughs kategorier ”mer 

av” och ”mer ut av” (2005:19). Pugh menar att de som är ”mer av”-fans vill ha mer av 

kanon, de är affirmativa fans, som vill utvidga, men inte utmana kanon. ”Mer ut av”-

fansen vill ha mer ut av kanon på så vis att de vill utmana och tänja på gränserna, de vill 

pröva vilka nya vägar som berättelsen kan ta, de är transformativa i sina läsningar och sitt 

skrivande. De fans som vill ha ”mer av” en berättelse vill ha mer av alla de fyra 

elementen. De vill vara med och bygga berättelsevärlden, bygga på händelsebiblioteket 

och skapa nya intriger som stör och expanderar universumet och leva sig in i 

karaktärernas upplevelse. Fansen som vill ha ”mer ut av” fokuserar på elementet 

upplevelse och vill utforska delar av en älskad karaktärs upplevelse som är dold i 

källtexten. Genom dessa fans får vi nya romantiska pairings, perspektivbyten, med mera. 

Utifrån detta kan en tänka sig att de karaktärer som i kanon inte får stort utrymme för sina 

tankar och känslor blir speciellt intressanta för fans att ta sig an och utveckla. Relationer 

som inte utforskas tillräckligt i källtexten kan bli föremål för ”mer ut av”-fansens intresse 

(Pugh, 2005:76). Det finns flera känsloladdade subgenrer inom fanfiction, såsom angst 

(ångestladdade berättelser) och hurt/comfort (berättelser om smärta och tröst) som 

utforskar karaktärers upplevelser av situationer som säkerligen inte skulle få plats i tv-

serierna eller böckerna de inspirerats av. Det är också möjligt att detta är ingången till en 

fandom och att ett fan med tiden blir allt mer intresserad av alla de narrativa elementen.  



24 

7.3.2 Förändringar av kärnberättelsen 

Undersökningen visar alltså att kärnberättelserna kan förändras rätt avsevärt genom 

fansens transformationer av den. Att dessa två berättelser är rätt prototypiska narrativ, har 

konstaterats ovan. Enligt Herman (2009:101) är en viktig del i vår 

diskurskompetens/narrativa kompetens att vi kan inte bara kan tolka de mest prototypiska 

formerna av olika genrer. Det handlar också om att tolka och använda de mer ”suddiga” 

varianterna och att deformera det prototypiska och bryta ner det tills det befinner sig i 

ändarna av den tänkta narrativa skalan. Enligt Herman (2009:101) kan metafor, allegori, 

rollspel och dramatisering uppstå genom sådan transformation. Kanske kan man hävda 

att det är denna aspekt av den narrativa kompetensen som många gånger övas och tänjs i 

och med fanfiction? Många fans är i vilket fall som helst mästare på att använda det 

förväntade och det klichéartade för att skapa nya saker av den kanontext de älskar. 
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7.3.3 Figur 1 

Förändringar av narrativa element 

 

Figuren visar hur narrativa element förändras i och med olika subgenrer av fanfiction. 

En del subgenrer förändrar flera element. 

 

När det gäller Sherlock Holmes berättelsevärld verkar karaktärerna vara det som förblir 

stabilt i kärnan av narrativet. Både de affirmativa och de transformativa fansen utgår ifrån 

de två vännerna med sina tydliga karaktärsdrag då de skapar nya berättelser, men att ändra 

det upplevande medvetandet för att byta perspektiv är okej. Huruvida Sherlock och 

Watson är ett kärlekspar eller bara goda vänner, verkar dock vara något som det kommer 

tvistas om i denna fandom för en lång tid framöver. Här är det till syvende och sist upp 

till varje fans egna ”headcanon” (individuella mix av idéer om berättelsen).  

           I Star Trek-verse finns däremot en helt annan mångfald av karaktärer att leka med 

och möjligheter att förändra dem genom omvälvande händelser är också större. Här 

verkar kärnan i berättelsen istället vara attityden gentemot universums mångfald och den 

attityd mot det nya och främmande som Stjärnflottans medlemmar har. Serien har 
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återuppstått många gånger och på fanfiction-sajterna finns fans som skriver om alla re-

boots och filmer och deras karaktärer. 

              Sherlock Holmes universum förändras ofta miljömässigt genom att handlingen 

förflyttas till nutid . Detta kan till stor del förklaras med populariteten hon BBCs Sherlock 

(Gatiss & Moffat, 2010). Serien har gett mycket nytt bränsle åt fanfics om detektiven. 

Grovt indelat är Sherlock Holmes fandom delad i de som vill bevara de gamla miljöerna 

och de som vill experimentera. Det finns förstås fanfiction om Sherlock Holmes i 

alternativa universum, men den stora skillnaden i situering verkar ändå ligga i 

dimensionen dåtid-nutid.  

            I Star Trek är den ständigt återkommande miljön Rymdskeppet, och allt som 

oftast, Bryggan. Med en besättning som kan färdas varsomhelst blir skeppets rum och 

korridorer en plats som ger sammanhang. Fönstret mot världen är bryggans skärm, där 

utspelas mycket av berättelserna. Det är därför kanske inte så konstigt att en hel del fics 

sätter medlemmar av besättningen i nya miljöer. Ficen Baby's First Vacation av 

ShewasXena sätter fyra av huvudkaraktärerna på en semesterort på jorden, där de solar, 

dricker drinkar och dansar hela natten. Detta sätt att ändra situerings-elementet inkräktar 

inte heller nödvändigtvis på kärnberättelsen, eftersom miljöbyte är en del av Star Treks 

kontext, men det ger fic-författaren möjlighet att utforska upplevelse-elementet, genom 

att karaktärerna interagerar och talar med varandra i ett ledigt sammanhang. Att ändra 

världsbygge-/störning från uppdrag och livsfara, till sol och bad förändrar samtidigt 

narrativet så mycket att det i stort handlar om ett genrebyte. 

 

8 Diskussion och didaktiska implikationer 

I denna del diskuteras resultatet och fanfictionens didaktiska potential. Fanfictionens 

didaktiska potential diskuteras utifrån olika teman. Till sist presenteras ett förslag till 

didaktiskt upplägg. 

8.1 Att vara lyhörd för elevers läsningar 

Utifrån undersökningen kan flera didaktiska möjligheter skönjas. Men mötet med en ny 

berättelsevärld kan behöva medieras. När eleverna möter en ny berättelsevärld måste 

läraren således ge någon form av introduktion till läsningen/tittandet så att eleverna är 

redo att fördjupa sig i berättelsen på en gång. Läraren kan högläsa en bit ur texten, visa 

en trailer eller ge en sammanfattning av karaktärerna, berättelsevärlden eller temat innan 
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tittandet/läsningen. När eleverna tagit del av verket bör de få tillfälle att diskutera. Läser 

de en längre text bör detta ske flera gånger under läsningen. Samtalen hjälper eleverna att 

utveckla sin narrativa kompetens genom att de får dryfta det lästa med andra (Olin-

Scheller & Lundström, 2010). 

         Låt oss utgå från antagandet att eleverna verkligen känner ett engagemang för 

karaktärerna, att de är vad Pugh kallar ”character junkies” (2005:70). Läraren bör ha en 

plan för vad eleverna ska göra, men också kunna lyssna in elevernas tankar och intresse 

för verket. Olin-Scheller och Wikström (2011) ger exemplet med läraren Erik som, efter 

att ha diskuterat texten med eleverna, lät dem göra en vidareskrivande uppgift på 

Christina Wahldens Kort kjol där de utvecklade en bikaraktär som eleverna visat intresse 

för (ibid:73-75). Detta sätt att arbeta kan ta tillvara elevernas läsning och tankar oavsett 

om de förhåller sig affirmativt eller transformativt till texten.  Det gäller alltså som lärare 

att ha en plan, men inte spika den helt klar innan en vet hur eleverna kommer uppfatta 

verket.  

               Hatar eleverna Sherlock, kan en vidareutveckling av en bikaraktär vara en 

intressant uppgift, eller ett alternativt universum där Sherlock är antagonisten. Är någon 

karaktär speciellt omtyckt kan den kan bli föremål för nya äventyr i elevernas texter. Som 

beskrevs i resultatet, skapar relationen mellan Holmes och Watson engagemang hos 

många fans. Att fokusera på deras relation och låta eleverna göra en egen tolkning av den 

kanske kan vara intressant? Att uppmärksamma eleverna på att upplevelse-elementet 

byter uttolkare mellan tv-serien och Doyles verk skulle kunna utgöra grunden för en 

analys av berättarstrukturer. En mer öppen uppgift med många möjliga lösningar kan 

också skapa utrymme för elevers egna syn på berättelsen. Det gör att det finns plats för 

både ”mer av”-läsningar och ”mer ut av”-läsningar av samma text. De olika subgenrerna 

av fanfiction (se figur 1, sidan 28) kan möjligen inspirera till kreativa uppgifter för 

eleverna. 

8.1.1 Initiativ och engagemang 

En av fanfictionens kärnaktiviteter är alltså vidarediktning. Det börjar med att fansen tar 

initiativet från författaren och bygger vidare på en berättelsevärld och på karaktärer som 

de älskar. Ibland håller de med författaren och ibland inte. Som Jamison uttrycker det så 

är en fandom en grupp människor som analyserar, kritiserar och är besatta av en 

berättelsevärld (2013:xi). Denna inställning till populärkultur faller sig naturligt för 
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dagens unga mediakonsumenter eftersom de förväntar sig att få vara medskapare av 

innehåll, det menar Olin-Scheller och Wikström (2010). Det här förhållandet till 

berättelsevärlden tyder också på ett starkt engagemang,  en motivation att fortsätta läsa 

och skriva som jag tror lärare kan lära sig mycket av. Skolan kan och bör  inte kopiera de 

informella lärmiljöerna (Olin-Scheller & Wikström, 2011:69). Men det går ändå att dra 

lärdom av de drivkrafter, de literacyförmågor och det sociala samspel som finns i sådana 

miljöer. Ett sätt att ta vara på engagemang kan vara att jobba tematiskt över flera texter 

eller med flera verk transmedialt. Läraren gör eleverna uppmärksamma på det 

gemensamma temat och låter eleverna utveckla tankar och idéer som anknyter till deras 

egna erfarenheter. 

            Lärare och lärarstudenter ställer sig ofta frågan hur elever kan motiveras och ett 

svar på den frågan är att utforma undervisning utifrån det medieinnehåll som engagerar 

eleverna mycket starkt. Ett viktigt kriterium för urvalet av texter och medieinnehåll är 

isåfall att anknyta till elevers literacies. En lärdom att dra av fankultur och fanfiction är 

alltså att möta eleverna där deras engagemang för berättelser, läsning och skrivande finns. 

Det engagemang som föds där kan förhoppningsvis skapa en utgångspunkt för fler läs- 

och skrivupplevelser. Engagemang föder kreativitet och därför är det viktigt att eleverna 

får uttrycka detta genom något kreativt inslag i undervisningen, till exempel skrivande. 

8.2 Att läsa helhjärtat och att läsa kritiskt 

Vad gäller den skönlitteratur som eleverna förväntas få möta i svenskämnet, så ska den 

ha allmänmänskliga teman (så som liv och död, ont och gott, kärlek) framförallt i kursen 

svenska 1. Litteraturen ska också utmana eleverna, ge dem nya perspektiv, vara en källa 

till självinsikt och förståelse för andra (Skolverket, 2018, ämnets syfte). Samtidigt ska 

eleverna utveckla lässtrategier för olika ändamål och även vara källkritiskt medvetna. 

            Det skrivande som fansen ägnar sig åt springer ofta ur en läsning, även om  mycket 

skrivande också utgår ifrån filmer, serier med mera. Det som hursomhelst kan sägas om 

läsning i förhållande till fanfiction är att det finns ideal inom många fandoms att läsa med 

hela sitt känsloregister (Samutina, 2017:260-261). McCormick har också beskrivit hur 

mötet mellan text och läsare aktualiserar läsarens repertoar, och i det ingår läsarens 

tidigare erfarenheter av skönlitteratur (i Alkestrand, 2016:72). Att läsa som fansen, med 

stort engagemang och inlevelse, kan lägga grunden för framtida läslust och 
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läsupplevelser. I sitt skapande och sina transformationer av texten så ägnar sig fansen åt 

aktiviteter som för tankarna till teorier om kritisk literacy – men de kritiska läsningarna 

av texten föregås av en inlevelseläsning. Denna första läsning är en förutsättning för att 

kunna säga något om verket, menar Hillis Miller (i Öhman, 2015:33). För att kunna säga 

något om verkets kvalitéer, måste läsaren först uppleva verket.  

              Det finns med andra ord flera sätt att läsa och goda anledningar att göra det. För 

att utveckla en kritisk literacy krävs att vi kan läsa olika texter i olika kontexter men också 

läsa samma text på flera olika sätt. Genom inlevelseläsningen utforskar läsaren sitt inre 

känslomässiga landskap (Samutina, 2017:260-261). När detta sedan följs av samtal om 

det lästa, utforskande av andras tankar och idéer kring samma verk så utvecklar läsaren 

sin förmåga att ta steget tillbaka och se texten utifrån. Detta tangerar Janks definition av 

kritiska literacyförmågor (2010:22).  

8.2.1 Narrativ kompetens  

Som undersökningen av Star Treks och Sherlock Holmes berättelsevärldar visar, så ägnar 

sig fans åt att vrida och vända på narrativet i kanontexten. Som Olin-Scheller & 

Lundström (2010) beskriver så är en av nycklarna till att utveckla narrativ kompetens att 

diskutera berättelserna med andra. Detta är något som fans gärna ägnar sig åt på forumen. 

Det kan gälla allt ifrån den rätta tolkningen av karaktärernas relationer, som 

Sherlockianerna gärna gör, till att diskutera hur kärnberättelsens miljöbeskrivningar och 

karaktärer kan efterliknas. Lindgren-Leavenworth och Isaksson (i Lenemark, 2012:80) 

menar att fics i sig själva kan ses som skrivna läsningar. Att ta del av dessa läsningar och 

deras olika transformationer, kan isåfall sägas vara ett sätt att delta i samtalet om 

berättelsevärlden och narrativet. I klassrummet kan dessa samtal motsvaras av 

diskussioner om gemensamma läsupplevelser, men också diskussioner om egna eller 

gemensamma texter. 

         I Skolverkets (u.å.) kommentarmaterial till svenskämnet förtydligas några delar i 

svenskämnet som kan kopplas till utvecklingen av narrativ kompetens. När det gäller 

studiet av berättelser och dramaturgi så står att eleverna kan studera hur ”budskap byggs 

upp och berättelser drivs framåt i sammansatta uttrycksformer” (Skolverket, u.å.:5). Det 

kan innebära studiet av film, digitala texter eller transmediala berättelsevärldar. Med ett 

medieöverskridande arbetssätt får eleverna möjlighet att utveckla en narrativ kompetens 

som inte är knuten till bara filmer eller bara romaner. Undervisningen måste då ta fasta 
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på de dramaturgiska och narrativa drag som är gemensamma för olika medieformer. I ett 

sådant tillvägagångssätt finns potential att öka elevernas narrativa kompetens avsevärt. 

Att synliggöra gemensamma drag i berättelser över mediegränser, kan underlätta för 

elever att se gemensamma drag i genrer och texttyper. Här kan fanfictionens subgenre 

crossover vara ett kul sätt att praktiskt låta eleverna jämföra olika berättelsevärldar. I en 

crossovertext där två berättelsevärldar möts måste eleverna ta vara på element från båda 

världarna och fråga sig vad som utmärker respektive värld. 

8.2.2 Digital literacy och olika medier 

Det är svårt att säga något i termer av bättre och sämre när det gäller medium och 

undervisning, även om det finns forskning som visar att läsning i digitala medier utmanar 

hur vi traditionellt läser skönlitteratur (Öhman, 2015:155-156). Däremot finns i 

kursplanerna för svenskämnet inskrivet att elever ska utveckla sin digitala literacy och 

arbeta med fler medier än den skönlitterära texten (Skolverket, 2018). Enligt Skolverkets 

kommentarmaterialet ska termen medier tolkas i vid bemärkelse, eftersom den tekniska 

utvecklingen går snabbt och det är svårt att säga vad som kommer vara relevant i 

framtiden (Skolverket, u.å.:4).  

        Vad gäller fanfiction så finns en didaktisk potential i de medier där den publiceras 

och diskuteras. Thorne och Black (2007) beskriver i en artikel hur communitys på nätet 

kan bidra till språkutveckling och digital litteracitet. Forumen som medium kan också, 

genom sin anonymitet, göra att enskilda elever vågar ta mer risker och publicera sig när 

de vet att ingen kommer kunna identifiera dem (Lammers & Marsh, 2017). I de digitala 

medierna finns också  potentialen till att finna samhörighet och tolkningsgemenskaper 

kring läsning och skrivande som kan vara värdefulla som informella lärmiljöer för de som 

har ett intresse (Olin-Scheller & Wikström, 2011:70-71). Att kunna navigera i och 

använda sig av digitala medier kan också ses som literacykunskaper i sin egen rätt. 

         Vill en som lärare använda fanfictionforum och andra digitala mötesplatser som ett 

led i undervisningen är det viktigt att utgå ifrån att eleverna behöver bygga upp sina 

literacykunskaper först och lära sig ”läsa” sajterna. Det handlar om att förstå vilket syfte 

som finns med en sajt, vilka aktiviteter den är avsedd för och hur användare beter sig i 

kommentarsfält och andra texter. En sådan literacyundervisning skulle kunna utformas 

som uppdrag till eleverna – de tar reda på hur en sajt fungerar och rapporterar sedan 

tillbaka till läraren eller resten av klassen. 
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8.3 Genrernas världsbilder och teman 

Olika populärlitterära genrer har olika världsbilder och teman som ger olika didaktiska 

utgångspunkter. I ämnesplanen för svenska används genrebegreppet bara för de litterära 

genrerna prosa, poesi och dramatik, enligt kommentarmaterialet (Skolverket, u.å.:5). I 

denna text avses genre i ett vidare perspektiv som innefattar populärkulturella genrer 

inom litteratur, film och andra medier. En genre kan innebära saker som: ett förutsägbart 

handlingsmönster, återkommande karaktärskategorier, olika berättartekniska grepp, olika 

allmänmänskliga teman, med mera. Genrers didaktiska potential kan alltså bestå i olika 

saker.  

           Alkestrand (2016) menar till exempel att en del av fantasylitteraturens didaktiska 

potential ligger i dess förmåga att främmandegöra den vanliga världen genom att lägga 

till ett magiskt element (ibid:88). Detta kan rimligen också vara sant för science fiction, 

som trots att den behandlar framtiden och främmande världar samtidigt också speglar det 

samhälle den skrivs i och dess visioner om framtiden. Här kan berättelserna vara en 

utgångspunkt för samtal om framtiden. Det borde vara relevant för unga människor som 

har all möjlighet att påverka den. Star Trek och synen på universums framtid skulle kunna 

sättas i relation till unga människors aktivism för exempelvis klimatet idag. Eleverna kan 

spekulera om konsekvenserna av samhällets handlande i form av texter eller samtal. 

           Fics som Lunch and other obscenities visar också hur konflikter och olikheter i ett 

narrativ kan utforskas genom att byta det upplevande medvetandet och ge utrymme för 

ett längre resonemang om exempelvis kulturkrockar. Som Alkestrand (2016) skriver så 

kan distanseringen vara det som ger oss möjligheten att se våra egna dilemman i ett nytt 

ljus. Att skriva en egen fic utifrån en källtext kan vara ett sätt att kognitivt bearbeta 

innehållet och på ett djupare plan förstå en fråga eller ett problem. 

            Olin-Scheller och Wikström (2011) genomförde en intervjustudie med aktiva 

fanfiction-författare. Flera av dem tog upp fantasy som en favoritgenre att skriva i, för att 

”trollstaven” gör det enklare att komma på saker att skriva om (ibid:32). Här finns med 

andra ord sätt att få omöjliga saker att hända som ger den skrivande utrymme att testa 

saker som i en realistisk text skulle kännas ohållbara. En realistisk text kan å andra sidan 

ge elever möjlighet att diskutera och skriva om ämnen som är relevanta för dem i deras 

vardag och verklighet. De har potentialen att ge eleverna distans genom att det är 

karaktärerna som ”lever” erfarenheter som de själva kan identifiera sig med. På samma 
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sätt kan realistiska texter ge nya perspektiv genom att läsa om karaktärer eller platser som 

ligger långt ifrån en själv. 

                Öhman (2015) tar upp Bommarcos (2006) erfarenhet att realistiska texter är 

lättare för eleverna att leva sig in i än fantastiska och tillbakavisar samtidigt att realistiska 

texter skulle vara bättre att använda i skolan. Öhman (2015) menar att identifikation och 

igenkänning är intressant, men att litteraturläsning inte enbart handlar om bekräftelse. 

Samtidigt är det en viktig didaktisk grundprincip att utgå ifrån elevernas egna 

erfarenheter, eftersom det underlättar förståelse och kan höja motivationen. Men att välja 

exempelvis en fantasy- eller science fictiontext borde inte skilja sig nämnvärt på dessa 

punkter från en realistisk text. Här ligger avvägandet snarare i vilken grupp som ska läsa 

och varför man läser en text i skolan.  

        En uppgift som kan anknyta till tydliga genremönster är att ge eleverna Sklovskijs 

formel för Sherlockberättelser (i Hedman & Määttä, 2015:243) och låta dem skriva en 

egen, individuellt eller i par. Denna uppgift kan föregås av en diskussion om de fyra 

narrativa elementen och en undersökning av vilka element som är viktigast i Sherlock-

verse. Alternativt kan en diskussion föras om genrens egenskaper. Eleverna utformar 

därefter en egen berättelse, där de modifierar elementen efter eget tycke och smak. Att 

skapa medvetenhet om texters genre är en metod som har potential att öka elevers 

läsförståelse (Kalantzis, Cope, Chan & Dalley-Trim, 2016:158).  

8.4 Mottagaranpassning, genrekunskap och texttyper 

Enligt den genrepedagogiska skolan hör friskrivning inte hemma i undervisningen, utan 

elever bör istället få lära sig känna igen textmönster och texttyper och själva komponera 

utifrån tydliga ramar som beskriver texters innehåll (Ask, 2012:39-40). Som 

fanfictionförfattare räcker det varken att skriva lydigt från en kärnberättelses mönster 

eller att skriva helt fritt, båda sidor måste till. I många fandoms måste man till exempel ta 

ställning till flera ”archive warnings” (archiveofourown.org) innan man publicerar sin 

text. Är en text omärkt eller felmärkt kan det skapa irritation och ge texten dålig feedback. 

Men genrer på ett fanfictionforum är inte som skolans textmönstertyper utan snarare en 

vägledning för det som Samutina kallar läsarens inre känslomässiga landskap (2017:260-

261). Genom att navigera med hjälp av archive warnings kan läsaren hitta texter som 

ligger så nära den upplevelse hen önskar som möjligt. Denna medvetenhet om läsarens 
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förväntningar kan potentiellt göra fanfictionförfattare mer bekanta med 

mottagaranpassning och texttypsmönster. 

            Genom att läsa och skriva tillsammans med andra i ett arkiv eller på en sajt så 

utvecklar fanfictionförfattarna en känsla för vad som fungerar och inte i just deras 

specifika fandom. En sådan kunskap om genrer och texttyper kan enligt 

genrepedagogikens företrädare vara ett sätt att utveckla sin literacyrepertoar (Kalantzis, 

Cope, Chan & Dalley-Trim, 2016:158). Vidarediktning på det här sättet med hjälp av 

genremönster är också något som Olin-Scheller och Wikström (2011) tar upp genom att 

likna fanfictionskrivande vid antikens imitatio-princip. Under antiken var god 

genrekunskap och förmågan att härma redan erkända verk ett ideal och en 

undervisningsmetod (ibid:72). Olin-Scheller och Wikström (2011) menar att 

fanfictionskrivande är ett medvetet vidareskrivande som gör att de skrivande kan lägga 

nya genrer till sin copia, sin skrivanderepertoar. Givet att svenskämnets kurser inte ger 

obegränsat med utrymme för berättande texter,  kan fanfictionförfattandets sammanhang 

också användas som modell för hur en arbetar med andra genrer och texttyper i 

klassrummet. Genrepedagogik förespråkar gemensam modellering av textmönster i 

klassrummet. Kanske detta kan åstadkommas genom att elever istället ger varandra 

uppdrag eller ”beställningar” på texter. Eleven utgår ifrån en given ram och ger sedan en 

klasskamrat några specifika element som måste finnas i texten. Ett exempel: ramen är ett 

formellt brev, klasskamratens önskade element är att det är ett brev från Sherlock Holmes 

till hans bror Mycroft, resten av innehållet är upp till elevens fantasi. 

8.5 Skrivande  

Om det är något som fic-författare gör, så är det att skriva. Som resultatet av 

undersökningen visar, finns många kreativa sätt att variera och utveckla narrativen. Att 

planera, skriva och redigera texter är en viktig del även i svenskämnet. I  Skolverkets 

kommentarmaterial beskrivs att skrivande både kan rikta sig utåt, till en mottagare och 

inåt för elevens egen reflektion och tankeutveckling ( u.å.:5-6). Det går hand i hand med 

Hoels (2001) resonemang om att tankeutveckling sker kontinuerligt under en 

skrivprocess. Att skriva är alltså inte bara att dokumentera eller att redovisa utan också 

att klargöra och utveckla något för sig själv. 
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                 I vissa fandoms och arkiv är bara vissa modifikationer tillåtna, och där gäller 

det för den skrivande att lära sig vad och anpassa sig till de ramar som finns, vilket för en 

del kan upplevas som en kreativ sporre. Men i många communityn finns få begränsningar 

för vilka ändringar som får göras, och det märks också på den mångfald av experiment 

som finns på sajter som fanfiction.com och archiveofourown.com. Fans ändrar på något 

eller alla fyra narrativa element och ofta är syftet att utforska en speciell karaktärs 

upplevelser och reaktioner. Fans ”översätter” ton och stil från ett medium till ett annat, 

som till exempel Speranzas Subliminal visar. Skrivandet tar avstamp i egna 

specialintressen, tävlingar på teman, önskemål från andra fans, med mera. 

Fanfictionforum erbjuder många av de saker som skrivpedagogik tar upp som viktiga: 

modeller för hur texter kan se ut, en skrivandegemenskap med möjlighet till feedback, 

och reflektion kring både källtexten och kring skrivande som hantverk (Hoel, 2001). Här 

finns chans för den intresserade att bli del av ”skrivarklubben” (Hoel 2001:19) och lägga 

nya positioner till sin skrivaridentitet (Lammers & Marsh, 2015). När Olin-Scheller och 

Wikström (2011) intervjuade fanfictionförfattare så fick de återkommande höra att en av 

de roligaste sakerna med att börja skriva från ett redan existerande verk var att man slapp 

hitta på allt själv.  Istället kunde en fokusera på att utveckla världen man redan trivdes i.  

           Skrivande är något en blir bättre på med övning och att kapa startsträckan med 

hjälp av en existerande berättelsevärld kan säkert höja motivationen hos många elever. 

Till sist kan det också vara läskigt att presentera sitt eget skönlitterära skrivande för 

klasskamrater (och lärare). När berättelsevärlden redan finns på plats är det måhända 

lättare för elever att distansera sig och våga visa fram sina texter. Olin-Scheller och 

Wikström (2011) beskriver att genom att använda fanfiction för att legitimera 

vidareskrivande uppgifter i klassrummet, kan motivationen höjas hos de elever som 

uppfattar att skrivuppgifter ”bara” är relevanta i skolan (ibid:74). 

8.5.1 Feedback och responsarbete 

En annan viktig aktivitet bland fansen är att ge feedback till varandra. I ämnesplanen för 

svenska står att eleverna ska ”värdera egna och andras framställningar” (Skolverket, 

2018, ämnets syfte). Skrivningar om feedback återkommer också i kursplanen för svenska 

1 där den kallas respons. Samtidigt är feedback, bedömningar och annan respons mellan 

lärare och elev och mellan elever en del av skolvardagen. En del fanfictionförfattare 

använder sig flitigt av betaläsare. De för djupa diskussioner med andra inom fandomen 
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huruvida texten fungerar i sitt sammanhang eller inte. Samtidigt finns det de som 

publicerar utan att få hjälp med redigering först, för att de skriver bara för sin egen 

tillfredsställelse (Jamison, 2013:69). Att ta del av andras feedback kan således vara ett 

sätt att visa att man är en del i en fandom och ett sätt att bli en del i ett socialt sammanhang. 

Att inte aktivt ta del av andras feedback kan vara ett sätt att markera sin självständighet 

eller värna sin integritet som skribent. 

                Magnifico, Curwood och Lammers (2015) undersökte läsarkommentarer på ett 

fanfiction-forum och kom fram till att en stor del av dem var okritiskt positiva. De kom 

således till slutsatsen att den här sortens feedback inte var utvecklande för den som vill 

bli bättre på att skriva (ibid:165). Studien verkar dock inte ha tagit hänsyn till allt det som 

sker ”through the backchannels” (Pugh, 2005:120). Pugh beskriver att medan många 

kommentarsfält kan se okritiska ut, så är det inte där den negativa feedbacken finns, utan 

det sköts på ett mindre öppet sätt, enskilda användare emellan, i privata meddelanden 

(2005:119-120). Denna typ av personlig feedback förutsätter förmodligen ett större 

engagemang i en fandom, med en aktiv närvaro på ett forum. Detta belyser att det finns 

utrymme för, och behov av, olika sorters feedback.  

         På ett liknande tema beskriver Magnifico, Lammers och Fields (2018) hur det är 

svårt att skapa ”autentiska” skrivandemöjligheter för elever genom att använda 

fanfictionforum. Detta beror enligt forskarna till stor del på att det finns flera olika nivåer 

av deltagande, där inte alla nivåer innebär publicering av texter (ibid:149). Andra former 

av deltagande kan vara att skriva recensioner, feedback, att vara beta-läsare åt andra, att 

skapa tutorials (manualer) och skriva FAQ:s (svar på vanliga frågor) till ett fandom-arkiv. 

Den anonymitet som beskrivits som positiv i termer av risktagande och distansering för 

enskilda fic-författare, fungerar snarare negativt om fic-forum används som ”publik” för 

skoluppgifter eftersom det kan vara svårt för lärare  att veta om elever publicerat. 

Dessutom finns ingen garanti för att eleven får den skrivutvecklande feedback som den 

behöver (ibid:150). Vidare kom studien fram till att även om elever fick feedback på 

internetforum, så upplevdes klasskamraternas och lärarens feedback som viktigare 

(Magnifico, Lammers & Fields, 2018:150).  

            Sammanfattningsvis anser jag inte att fanfictionsajter bör användas för att 

publicera texter som skrivits i skolan. I alla fall inte som en del av en uppgift från läraren. 

Eftersom den viktigaste feedbacken verkar vara den eleverna får i klassrummet, bör lärare 
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hellre sträva mot att efterlikna den tolkningsgemenskap som en fandom utgör och skapa 

ett samtal om läsning och skrivande i klassrummet. Detta kan exempelvis uppnås genom 

arbete i responsgrupper och olika sorters kamratrespons. Kanske kan fanfictionforumens 

gemenskap användas som förebild för arbetet i klassrummet, då klassen bestämmer 

ramarna för responsen, vad den ska fokusera på och huruvida den ska vara anonym eller 

ej. Olin-Scheller och Wikström (2011) intervjuade en lärare som jobbade med att låta 

elever ge varandra respons. Lärarens erfarenhet av anonym elevrespons var positiva och 

eleverna gav mer konstruktiv feedback än hon hade väntat sig (ibid:79).  

          Den sortens positiva respons som återfinns i kommentarsfälten på 

fanfictionsajterna, kan kanske användas som förebild för en sorts respons, på ett första 

utkast eller liknande. Eleverna kan i ett senare skede få mer riktad respons från läraren 

eller klasskamraterna. En ytterligare sak att ta med i beräkningarna är hur vi läser texter i 

responssyfte. Spear (i Hoel, 2001) visade i en studie från 1998 att både lärare och elever 

läser elevtexter negativt, det vill säga med förväntan om att hitta brister och fel och med 

mindre fokus på själva textens innehåll (ibid:49). Kanske kan fanfictionens fan-mentalitet 

och responsstrategier skapa en annan distans till elevers egna texter som gör det möjligt 

att läsa dem mer positivt, det vill säga för deras narrativa innehåll, inte bara för att hitta 

dess fel och brister. Detta skulle till exempel kunna leda till textkritik på högre nivåer än 

den rent språkliga. Det kan också förbättra kvalitén på textresponsen att använda en 

checklista. Enligt Hoel bör eleverna själva vara delaktiga i utformningen av sådana 

checklistor (2001:204-206). 

8.6 Sammanfattning  

Det är viktigt för lärare att vara lyhörda för elevers läsningar och genom att hålla 

planeringen flexibel kan dessa läsningar fångas upp i uppgifter och examinationer. Ett 

framträdande drag hos fan-communityn är deltagarnas engagemang för 

berättelsevärldarna. Ett sätt att återskapa fankulturell entusiasm i klassrummet kan vara 

att utgå från medieinnehåll som eleverna känner till och uppskattar. 

          Olika genrer förmedlar olika teman och världsbilder. De kan därför användas 

didaktiskt på olika sätt. Vidare finns det olika sätt att läsa och fans läser framför allt med 

hjärtat, men i sina diskussioner med varandra om sina läsningar blir de tvungna att 

reflektera över texterna på ett sätt som påminner mer om en kritisk hållning till texten. 
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Dessa aktiviteter, där kärnberättelsen står i centrum för fansens transformationer, 

påminner om vad som krävs för att utveckla narrativ kompetens. Enligt styrdokumenten 

ska elever ges möjlighet att utveckla digitala literacykunskaper och lära sig navigera i 

olika digitala miljöer. Mottagaranpassning, genrer och texttyper är viktiga delar av 

svenskämnet. Fanfictionens ”archive warnings” och rikliga subgenresystem kan vara ett 

sätt att utveckla en känsla för dessa aspekter. 

         Fansen älskar att skriva och experimenterar på många olika sätt. Skrivandet kan 

syfta till både kommunikation och reflektion. I den skrivandegemenskap som finns på 

fanfictionforum finns potential att utveckla sitt skrivande. Denna gemenskap kan 

återskapas i klassrummet. En viktig del av det är feedback som kan ges på många olika 

sätt, även i klassrummet. 

8.7 Förslag på didaktiskt upplägg 

Nedan följer en kort diskussion om det didaktiska upplägget. För planeringen i sin helhet, 

se bilaga 1. 

 

Upplägget inleds med läsningen/tittandet, det vill säga upplevelsen av verket. Som 

konstaterats ovan så är inlevelseläsningen en viktig del av fan-kulturen och en 

förutsättning för alla andra aktiviteter. Därför ska eleverna uppleva hela verket innan de 

börjar se på det kritiskt. Är verket långt, är det förmodligen nödvändigt att föra samtal om 

det under tiden som det läses/tittas på. 

          När alla tagit del av verket kan eleverna börja dra slutsatser om vad verket vill säga 

dem. Här kan till exempel boksamtal vara ett bra sätt att ta vara på elevernas läsningar. 

Men bearbetningen kan också ske genom diskussion utifrån givna frågor eller genom att 

eleverna själva formulerar frågor. Här kommer punkten då läraren har möjlighet att lyssna 

in elevernas upplevelser av verket. Har läsningen föregåtts av en introduktion med vissa 

teman kan läraren knyta an elevernas kommentarer till den. 

       Nästa steg i upplägget är en (eller flera) uppgifter där eleverna själva får analysera 

och svara på verket. Dessa uppgifter kan vara utformade på flera sätt, men huvudsaken är 

att eleverna får tillfälle att gå tillbaka och tänka kring någon aspekt av verket som upplevs 

som viktig. Skrivuppgiften måste inte vara skönlitterär, men en första övning skulle kunna 

vara det, medan examinationsuppgiften skulle kunna innebära en analys eller jämförelse. 
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         Sedan följer en undersökande uppgift där eleverna fördjupar sig i en sajt. I det här 

sammanhanget en fanfiction-sajt, men idén är såklart överförbar på andra ämnesområden. 

Tanken är att eleverna genom givna frågor som de besvarar bildar sig en uppfattning om 

hur sajten fungerar och att läraren sedan fyller på med information för att synliggöra hur 

läsning, skrivande och respons går till på sajterna. När detta är gjort följer responsarbete 

i grupper på texterna eleverna skrivit. Innan de ger varandra respons får de tillsammans 

bestämma vad responsen ska innehålla och skriva en checklista eller liknande. Till sist 

lämnar eleverna in och får någon form av feedback från läraren. 

8.8 Epilog 

Under arbetet med uppsatsen har jag lärt mig mycket om fanfiction och fankultur som jag 

bär med mig som en stor kunskapskälla. Men jag har också fått tillfälle att anlägga ett 

brett perspektiv på läs- och skrivinlärning, litteraturdidaktik och motivation. Kort och gott 

det som utgör svenskämnets kärna. Som lärare går det inte alltid att nå alla elever så att 

de smittas med ens egen entusiasm, men jag har tagit min utgångspunkt i sådant som jag 

ser som lustfylld lek med språk och litteratur. Jag hoppas föra något av det som fascinerar 

mig med detta vidare till mina elever. 

       Avslutningsvis några uppslag till vidare forskning. Det vore intressant med 

praktikanknuten forskning kring hur lärare använder digitala mötesplatser, såsom 

fanfiction-sajter för att utveckla elevers digitala literacy. Det vore såklart också intressant 

att se de didaktiska förslagen omsättas i praktisk handling i klassrummet. 
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Tabell 1 

 

 

Förändringar 
av narrativa 

element

Upplevelse: 
hurt/comfort, 

angst, 
perspektivbyte, 
slash, het, gen

Världsbygge/-
störning: 

genrebyte, 
sequel, prequel, 
crossover, fix it, 
missing scene

Händelsesekvens: 
what if, 

could’ve/should’ve 
been, Plot, what 

plot?

Situering: 
alternate 
universe, 
crossover, 
genrebyte



 

 

Vad? Hur? Varför? 

Läsning 

/Tittande 

- I helklass  

- för längre texter/verk: 

diskussioner längs 

vägen 

- För att uppleva verket 

- För att skapa en 

tolkningsgemenskap 

Diskussion 

/samtal 

- Boksamtal  

- Samtal i grupper utifrån 

frågor 

- Eleverna formulerar 

egna frågor 

- För att skapa en 

tolkningsgemenskap 

- För att ta reda på vad verket 

har för budskap 

- För att ta reda på vad eleverna 

tagit fasta på 

Skrivuppgift - Individuellt eller i grupp 

- Utgår från tema, genre, 

karaktär eller annan 

egenskap i verket 

- Examination - eller 

övning med anknytning 

till examinerande 

uppgift 

- För att utveckla tankarna som 

väckts i samtalet med andra 

- För att analysera verket  

- För att ”svara på” verket 

- Ev. för examination 

Läsning  

av  

digital 

mötesplats 

- Individuellt eller i grupp 

- Eleverna uforskar en 

sajt och fyller i ett 

formulär/svarar på 

frågor 

- Eleverna rapporterar 

tillbaka till 

klassen/läraren 

- För att ge en modell till 

tolkningsgemenskap 

- För att bygga digital literacy 

- För att kunna inleda ett 

fördjupat samtal om sajternas 

användningsområden 

- För att föra ett samtal om 

mottagaranpassning, genre och 

respons 

Respons-

gruppsarbete 

- Eleverna ger varandra 

respons 

- Eleverna tar emot 

respons 

- Eleverna ändrar sina 

texter utifrån responsen 

- För att bli bättre på att skriva 

och läsa 

- För att bli bättre på att tala om 

texter 

- För att träma på att se texter 

som en del i en 

diskurs/sammanhang 

Inlämning 

/respons 

/examination 

- Eleverna lämnar in, 

alternativ skriver en 

ytterligare text som 

examination 

- Eleverna får respons av 

läraren och ev. ett 

uppgiftsbetyg 

- För att bedöma hur elevernas 

arbete förhåller sig till 

kursmålen 

- För att utvärdera vilka 

kunskaper eleverna 

tillgodogjort sig under 

momentet 

- För att (genom respons) ge 

eleverna en uppfattning om 

var de är och hur de kan 

förbättra sina texter  

 


