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Abstract 

Spelet om fiktionen – En didaktisk design av en spelifierad läsundervisning med inslag 
av fan fiction av Stina Thunberg 

I detta föredrag presenteras resultat från en pågående pilotstudie. I pilotstudien iscensätts en 
didaktisk design av ett undervisningsupplägg kring läsning av ett klassiskt verk, Herr Arnes 
Penningar, i svenskundervisningen för grundskolans senare år. Det övergripande syftet i 
studien är att skapa en design för att utveckla elevernas läsning av skönlitteratur genom att 
stimulera till en läsning som är både engagerad och distanserad. Forskningsfrågorna är: Hur 
utvecklas elevernas läsning av ett klassiskt verk i designen? Hur påverkar elevernas 
identifikation med en fiktiv romankaraktär läsningen? Ger den möjlighet till en läsning som är 
både engagerad och distanserad? Läsning är ett identifierat problemområde, både 
internationella undersökningar som PISA och nationella studier menar att läsförmågan hos 
svenska elever har försämrats (Gustavsson & Rosén, 2005; Skolverket, 2010a; Skolverket, 
2007a).   

Den didaktiska designen rör sig mellan tradition och innovation i svenskämnet. Tradition 
genom läsning av en klassiker och innovation genom att låna element från spelvärlden och 
fanfiction. Undervisningen spelifieras genom att eleverna skapar sig en avatar som är en 
bifigur i romanen och deltar i olika Quests som är skapade utifrån romanen i enlighet med 
kursplanen i svenska. Deltagandet kommer att generera det som i spelvärlden kallas för 
erfarenhetspoäng. Tanken är att lyfta in eleverna i fiktionen, istället för att lyfta in elevernas 
erfarenheter i klassrummet i syfte att utveckla deras förmåga att tolka litterära verk som ofta, 
enligt studier, är begränsad till huvudsakligen personliga tolkningar (Johansson, 2015; 
Thorson, 2009). Genom designens användande av digitala medier berörs också ett annat 
problemområde nämligen glappet mellan lärare och elevers IT-användning. (Bergenmark, 
2015; Erixon, 2014)  
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