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Förord 
 
Nu har jag äntligen nått slutet av mitt examensarbete och slutet av min utbildning till att bli 
lärare. Det har varit intressant att forska om storyline och kopplingen till barn med 
koncentrationssvårigheter. Därför vill jag tacka de personer som gjort det möjligt för mig att 
genomföra detta arbete. Ett särskilt tack till den skolan jag besökte för att intervjua lärare och 
göra enkätundersökningar med barn samt att delta i undervisningen. Jag kände mig oerhört 
välkommen och jag blev väl omhändertagen. 
Ett tack till min handledare Mona Persson Aronson som varit ett positivt stöd och givit mig 
tankar och idéer under tidens gång och nu när den äntligen är klar känns det bra. Tack så 
mycket! 
 
 
Karlstad, 2007-11-06 
Annica Meijer  
 
  



  

 

Abstract  
 
This examination is about storyline and children who has problem to focus and concentrate in 
school. The premier aim of this survey is to look into the storylinemethod and investigate 
what it means methodical. I am also going to look more into how this children feels about this 
method and how they adjust to it.  
 
In my empirical examintion through qualitative interviews with teatchers and also 
questionnaires with thirtynine children participated i got a great result. My conclusions is that 
this method can be demanding and also confusing for this children but the good part is that it 
is subjectintegrated and it is easy to motivate this children.  
This examintation has given me an insight how teatchers can teatch in a storyline inspirated 
education.  
The storylinemethod is aiming to individual adjustment and these children maybe needs that 
moust of all.  
 
Keyword; Children with concentrationproblems, storyline, storylinemethod, creativity



  

 

Sammanfattning  
 
Detta arbete handlar om storyline och barn med koncentrationssvårigheter. Mitt främsta syfte 
med detta arbete är att undersöka metoden och vad den innebär metodiskt. Jag ska även 
undersöka hur barn med koncentrationssvårigheter upplever storylinemetoden och titta lite 
närmare på storylinemetodens anpassningsbarhet till dess barn.  
 
I mina empiriska undersökningar genom intervjuer med lärare och enkätundersökningar med 
elever har jag fått en bra bild hur storylinemetoden kan fungera i praktiken och hur barn med 
koncentrationssvårigheter kan motiveras till lärandet. I undersökningen deltog sammanlagt 
trettionio barn. Det jag har kommit fram till i min undersökning är att storyline är en bra 
inlärningsmetod där ämnesintegrering ett viktigt inslag i undervisningen. Samtidigt som 
denna metod kan bli krävande och rörig, för de barn som har bl.a. koncentrationssvårigheter. 
Däremot att arbeta ämnesintegrerat verkar passa många barn även de som har någon form av 
koncentrationssvårigheter.  
Min undersökning har gett mig en inblick i hur lärare kan bemöta barn i en storylineinspirerad 
undervisning och även hur de har gått tillväga för att tillgodose barns olika behov av 
inlärning. Då denna metod bl.a. syftar till individanpassning verkar det vara en metod som 
skulle kunna passa barn med bl.a. koncentrationssvårigheter, men då krävs det dock att alla 
pedagoger i arbetslaget är motiverade och arbetar mot samma mål  
 
Nyckelord: Barn med koncentrationssvårigheter, storyline, storylinemetod, kreativitet
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1   Inledning  

 
1.1   Bakgrund 
 
Under mina år som lärarstuderande har temaarbeten i olika sammanhang väckt mitt intresse. 
Jag har märkt vilka positiva effekter ett temaarbete kan ge barn i form av  
bland annat elevinflytande, glädje och motivation. Genom detta examensarbete såg jag en 
möjlighet till att fördjupa mig i ett arbetssätt som har med tema att göra men som skiljer sig 
genom att undervisningen inte kretsar kring ett ämne som binder ihop arbetet, det är istället en 
berättelse som löper som en röd tråd genom hela arbetet. Denna arbetsmetod kallas för 
storyline och har funnits i Sverige sedan 1995. I en storyline utgår läraren från att elevernas 
tidigare kunskaper uppmärksammas där undervisningen ska kunna gestalta känslor, respekt 
och struktur och samtidigt skapa ett meningsfullt sammanhang för lärandet.1 I ett tema i en 
storyline är det flera ämnen som integreras och genom att barnen utforskar och upptäcker lär 
de sig under upplevelsepräglade förhållanden och det blir på så vis en naturlig del av lärandet. 
Jag anser att storyline är en oerhört bred undervisningsmetod där man kan få in alla delar av 
undervisningen, då även alla ämnen och på så vis motivera fler elever till lärandet. Jag tror 
även att man kan motivera de elever som bland annat har koncentrationssvårigheter genom 
storylinemetoden för att göra skolan mer intressant och rolig. Storyline väcker en nyfikenhet 
och skapar kreativitet där allas kvalitéer kan tas fram på olika sätt. Även läroplanen kommer 
in som en naturlig del i undervisningen och det skapar på så vis en trygghet i lärandet, för 
både lärare och elever.  
        Jag ställer mig frågande till varför jag så sällan stött på arbetsmetoden storyline när det 
finns mycket som talar för att storylinemetoden är en metod som positivt påverkar elevernas 
lärande. Att få reda på hur storylinemetoden fungerar i praktiken var en del av mitt syfte när 
jag valde att fördjupa mig i detta arbete. Jag har även under min lärarutbildning kommit i 
kontakt med barn i olika svårigheter som bland annat barn med koncentrationssvårigheter och 
har många gånger känt mig vilsen inför dessa barn. Ibland har jag känt mig uppgiven och har 
svårt att motivera dessa barn. Eftersom storyline är en arbetsmetod som tilltalar mig ville jag 
därför också undersöka om storylinemetoden har en betydelse för dessa barns lärande och 
söka svar på om storyline är en metod som ökar barn med koncentrationssvårigheters 
motivation i skolan eller om den mer stjälper istället för hjälper. För att ta reda på hur man 
undervisar och pedagogiskt bemöter barn med koncentrationssvårigheter när man arbetar med 
storyline i skolan valde jag att genomföra en empirisk undersökning på en aktiv 
storylineinspirerad skola. Denna skola jag varit i kontakt med satsar på bland annat 
värdegrundsarbete och arbetar sedan sju år tillbaka med storyline och har en erfarenhet av att 
bland annat bemöta och undervisa barn med koncentrationssvårigheter. Genom att fördjupa 
mig inom detta område ger det mig en stor möjlighet till att jag själv en dag ska kunna utöva 
detta arbetssätt och även känna mig mer förberedd när jag möter de barn som bland annat har 
koncentrationssvårigheter. 
 

1.2 Syfte  
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka storylinemetoden och vad den innebär metodiskt. 
Jag ska även undersöka hur barn med koncentrationssvårigheter upplever storylinemetoden 
och titta lite närmare på storylinemetodens anpassningsbarhet till dessa barn.  

                                                 
1 Moreau, Helena, Wretman, Steve, (2001) Storyline känslor respekt struktur, (FortbildningsFörlaget, 
Hässelholm)  
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2.   Litteraturgenomgång 
 
2.1   Vad är Storyline? 
 
 
Storyline syftar till att utgå ifrån elevernas förkunskaper. Genom storylinemetoden skall man 
locka elever till lärandet bl.a. genom att integrera flera ämnen i det specifika temat. Storyline 
beskrivs av Falkenberg & Håkonsson i Storylineboken på följande vis: 
 

Storylinemetoden består av tematiska, probleminriktade undervisningsförlopp, som kännetecknas av att 
undervisningen inte kretsar kring ett centralt tema, utan fortskrider som en berättelse – följer en storyline. 
Barnen blir inte instruerade utan utmanade. Genom att upptäcka, utforska, reflektera, samtala och handla 
lär de sig under upplevelsepräglade förhållanden! I berättelsens universum arbetar barnen med den 
verklighet de känner till, och vidareutvecklar därigenom sin förståelse av världen – med visualiseringen 
av sina föreställningar som stöd. En viktig poäng är att de hela tiden blir medvetna om deras kreativa och 
argumenterande tänkande värdesätts.2 

 
 

Ylva Lundin i projektet ITIS studiematerial beskriver hon storyline så här:  
 
Storyline är tematisk undervisning med en speciell struktur där det karaktäristiska är att undervisningen 
inte kretsar kring ett centralt ämne, såsom ”tema vatten”, utan istället kring en berättelse. Hon menar att 
storyline är en metod, men även ett förhållningssätt till elever, inlärning och kunskap. Man lägger stor 
vikt vid att elevernas tidigare kunskaper uppmärksammas och det är genom nyckelfrågor som eleverna 
uppmanas till att konstruera sina egna förklaringsmodeller av det som skall studeras innan de jämför dessa 
med verkligheten.3 

 
 
Storyline har bland annat utarbetats av Dr. Steve Bell som idag arbetar aktivt med att sprida 
sin arbetsmetod. Det hela började år 1965 då en rapport publicerades i Skottland om 
undervisningen för eleverna i åldrarna fem till tolv år som gjorde att man förändrade 
läroplanen så att undervisningen skulle bli mer holistisk. För att man skulle kunna genomföra 
denna nya typ av undervisning kände lärarna att de behövde mer hjälp. Detta gjorde att en 
grupp av handledare på University of Strathclyde skapades, som hade till uppgift att hjälpa 
lärare att förändra sin undervisning. Dr. Steve Bell var en av dem.4 
        Dr.Steve Bell har tillsammans med andra lärarfortbildare utvecklat tillsammans med 
verksamma lärare arbetssättet storyline som ett verktyg för ämnesövergripande arbete. Det är 
tack vare Sveriges statliga satsning på IT i skolan (ITIS) som gjorde att storyline spred sig till 
Sverige, som liksom läroplansreformen i Skottland ställde krav på ämnesövergripande arbete.    
Det är också tackvare personal på Östlyckeskolan i Alingsås som började arbeta med 
storyline. Sättet ”adopterades” till Sverige 1995 och omarbetades något för att stämma 
överens med vår svenska läroplan, till svenska förhållanden och efter den ålderskategori 
skolor arbetar med.5  
 
Steve Bell har formulerat elva punkter som lärare kan stämma av mot för att klargöra om de 
arbetar med storyline. Punkterna utgör en god sammanfattning av storyline och 
förhållningssättet: 
 

                                                 
2 Falkenberg, Cecilie, Håkonsson, Erik, (2004)  Storyline boken, (Runa Förlag, Malmö), s.40 
3 Lundin, Ylva, (1999), ITIS, (Utbildningsdepartementet, Stockholm), s. 3 
4 Ibid 
5 Lindberg, Erik, (2000) Storyline –den röda tråden, (Ekelunds Förlag AB, Värnamo) 
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• Vi skapar sammanhang genom en berättelse. 
• Vi organiserar berättelsen i en logisk sekvens av episoder. 
• Vi utgår från det eleverna redan vet. 
• Vi undervisar genom att ställa öppna nyckelfrågor. 
• Vi uppmuntrar eleverna att först skapa sin egen bild av 

verkligheten. 
• Vi ger eleverna struktur för arbetet så att de lyckas. 
• Vi låter eleverna testa sina hypoteser genom att ställa frågor och 

göra undersökningar.  
• Vi varierar aktiviteterna i klassrummet. 
• Vi låter eleverna arbeta i grupper och grupperar dem med 

omsorg. 
• Vi behandlar elevernas arbete med respekt. 
• Vi utmanar alla elever genom att variera uppgifterna.6 

 
 
Elever och lärare skapar en berättelse, en fiktiv verklighet i klassrummet menar Ylva Lundin i 
ITiS studiematerial. Eleverna lever sig in i olika roller och arbetar sedan med dessa som 
utgångspunkt. De lär sig kunskap genom sina rollkaraktärer och på så vis blir det naturligt.   
Det är inte längre läraren som är experten i klassrummet utan håller jämförelsevis en låg profil 
menar Lundin. Eleverna blir experter på just sin karaktär och tillägnar sig den kunskap som 
storylinen kräver. Storyline är en genomtänkt metod som kräver mycket planering i 
arbetslaget innan man startar arbetet med eleverna. Metoden ger en kraftfull struktur som kan 
användas för alla åldrar, och är föränderlig. En struktur kan upprepas utan att den blir tråkig 
vare sig för läraren eller eleven.7 
 
Lundin anser att skillnaden mellan ett vanligt temaarbete och en storyline är just berättelsen. 
En handling som ger ett naturligt och logiskt förlopp med följd av händelser och aktiviteter. 
Ett traditionellt temaarbete inleds ofta med ett studiebesök. Om temat är vatten kanske man 
besöker vattenverket eller reningsverket. Drivkraften i detta temaarbete ska då vara ”vatten” 
men det är många gånger tveksamt hur tydligt eleverna känner detta menar Lundin. I en 
storyline börjar man i andra ändan. ”Hur tror ni att ett vattenverk fungerar?” skulle kunna vara 
en start. Öppna nyckelfrågor är viktiga i storyline. De ska stimulera eleverna att fundera och 
diskutera. Det är genom nyckelfrågorna lärarna ser till att kursplanens mål integreras i 
storylinen. Lärarna frågar till exempel ”Hur tror ni att människorna levde på stenåldern”? 
storylines förespråkare hävdar att man vinner mycket om man kan vänja sig vid att ta med 
TROR NI i nyckelfrågorna. Det håller dem öppna och göra att eleverna inte kan svara fel. 
 

Lägg märke till skillnaden. 
Läraren frågar: Hur levde människorna på stenåldern? 
Eleven svarar: Jag vet inte. 

 
Läraren frågar: Hur tror ni att människorna levde på stenåldern? 
Eleverna svarar: Jag tror…Det tror inte jag – jag tror att…8 

 
                                                 
6 Gustafsson Marsh, Eva, Lundin, Ylva, (2006) Storyline i praktiken. Grunder och variationer, (Runa, Malmö), 
s.7  
7 Lundin 
8 Ibid, s. 6 
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2.1.1   Planera en storyline 
 
Enligt Moreau och Wretman i boken Storyline, känslor, respekt, struktur har läraren ett 
mycket stort ansvar. Det är läraren som planerar ramen för berättelsen och eleverna som 
förser den med detaljer. Det blir därmed elevernas projekt, de blir ägare till den och 
berättelsen får liv. Läraren bidrar med skelettet och eleverna skapar resten. Skelettet ska inte 
pyntas med ”ditten och datten” utan förses med ”kött på benen”, få liv genom muskler och 
hjärta – förnuft och känsla. Innan man börjar med att starta upp en storyline måste man inse 
att det som redan finns inom varje elev är en av de bästa resurserna som finns i ett klassrum. 
Nyckelfrågor ställs och uppmuntrar eleverna att dela med sig av sin redan existerande 
kunskap. Detta ger en nödvändig bas för att hjälpa eleverna att bygga upp sin egen 
lärandeprocess, som innebär att koppla ihop det redan kända med det nya som måste läras.9 
        För att en storyline ska leda till ett verkligt lärande måste den noggrant planeras. Läraren 
måste både leda och ha överblick över berättelsens utveckling, elevernas arbete och elevernas 
lärande. Som handledare skall läraren bland annat lägga upp en egen individuell 
utvecklingsplan för varje elev, de ska möta eleven där de befinner sig och stimulera 
nyfikenheten och funderingarna de bär på. Läraren ska utgå från elevens verklighet och 
utifrån det låta eleven lära sig menar Lindberg.10 
 
Liksom all undervisning måste storyline noggrant planeras. Genom planeringsprocessen kan 
man enligt Moreau och Wretman säkra:  
 

• Att mål i kursplanen nås  
• Sociala målsättningar för klassen  
• Berättelsens röda tråd (syftet är att eleverna skapa ett meningsfullt sammanhang för lärande)  
• Att inom ramen för den planerade berättelsen ge eleverna utrymme för medbestämmande, kreativitet 

och fantasi  
• Att ge de enskilda elevgrupperna perioder av autonomi vilka inom vilka de kan arbeta i eget tempo eller 

arbeta med egna fördjupningsuppgifter eller göra undersökningar för att finna svar på egna 
frågeställningar 

• Att göra kollegor i arbetslaget införstådda i arbetet så att de kan få in och vikariera i klassen på ett 
sådant sätt att elevernas arbete ostört kan fortsätta ifall den ordinarie läraren är frånvarande 

• Att eleverna i sitt arbete har tillgång till en stor variation av källmaterial, allt från böcker och tidskrifter 
till IT 

• Att läraren under hela undervisningsförloppet kan dokumentera kvaliteten på lärandet. Det gäller att 
iaktta hur enskilda elever utvecklar sina kompetenser i förhållande till mål i läroplanen.11 

 
 
Enligt Lundin krävs det mycket planering innan man börjar. Hela arbetsområdet från start till 
mål ska noga planeras av alla inblandade lärare. En storyline är inte ett flummigt rollspel, utan 
ett välplanerat, lärarstyrt arbete inom vars ramar eleverna får stort inflytande och spelrum.  
Arbetet underlättas av att klassen har ett hemklassrum att kunna vistas i vid långa 
sammanhängande arbetspass där ämnesgränserna är utsuddade. Det är oerhört viktigt att man 
i ett arbetslag arbetar tillsammans med storyline och att man har en gemensam syn på elever, 
inlärning och kunskap. Läraren ger eleverna stor kontroll och därför är det bra om det finns 
erfarna lärare som verkligen kan kursplanerna för att minska oron för att man inte ska hinna 
med det man måste menar Lundin.12 

                                                 
9 Moreau, Wretman 
10 Lindberg 
11 Ibid, s. 19  
12 Lundin  



  

 - 5 - 

 
Enligt Falkenberg och Håkonsson börjar planeringen i arbetslaget med en brainstorming: 
”Vad kommer vi att tänka på när det handlar om troll?” förslagen sorteras och prioriteras och 
för varje punkt som väljs har man en ny brainstorming. Vidare är det dags för arbetslaget att 
bestämma en tidsram för storylinen. Det är viktigt att det finns en tid till fördjupning, 
ämnesarbete, uppföljning av goda idéer som uppstår på vägen o.s.v. man måste också från 
början veta på ett ungefär när storylinen skall avslutas, det måste finnas tid till ett arbete med 
en ordentlig avrundning. I en storyline kan ett studiebesök där barnen besöker en plats som är 
verklighetens upplaga av vad de arbetat med i storylinens fiktiva värld vara en bra 
avslutning.13 
 
Enligt Lundin utgår varje storyline ifrån en berättelse, på en bestämd plats, i en bestämd tid. 
Varje elev får varsin karaktär att identifiera sig med och som kommer att följa dem under 
temats gång. Berättelsen binder ihop arbetet som en röd tråd där eleverna oftast blir indelade i 
grupper, där varje elev bidrar och kan känna sig viktiga. Så småningom blir gruppen beroende 
av varandra och eleverna lär sig på så vis bland annat att samarbeta.14 
        Frisen eller utställningen som den kallas skapas av eleverna under arbetets gång, för att 
åskådliggöra vad de har lärt sig. Det kan vara allt ifrån dikter, berättelser, målningar, 
uppbyggnad av städer mm… eleverna blir väldigt aktiva och lär sig att ta eget ansvar genom 
sin karaktär. Det blir experter på sin karaktär och sin grupp och läraren kan ta upp känsliga 
frågor när eleverna har andra roller än vanligt. ”Läraren ger eleverna struktur att arbeta 
utifrån, så att de känner en trygghet som ger dem frihet att skapa” menar Lundin. När eleverna 
har under en lång tid arbetat med ett tema blir avslutningen extra viktig. Eftersom de lagt ner 
så mycket arbete finns det alltid mycket att visa upp och eleverna är stolta över att få göra det 
menar Lundin.15  
 
 

2.2   De teoretiska grunderna för storyline 
 
Det är viktigt vid inlärning hur individer lär sig och tar till sig nya kunskaper. Det forskas hela 
tiden kring inlärning och det finns många teorier. Teorier av forskare och psykologer som 
Dewey och Vygotskij genomsyrar fortfarande en del av vår svenska skola menar Falkenberg 
& Håkonsson16 
 
Storyline arbetar efter konstruktivistiska teorier om lärandet. Dessa teorier utgår från bland 
annat Jean Piagets teorier om hur man lär barn och Lev Vygotskij teorier om språkets och det 
sociala samspelets roll i lärandet menar Moreau och Wretman. Idag kan man säga att deras 
tankar dominerar synen på lärande och det är därför ingen slump att Lpo 94 genomsyras av 
dem. Några av grundelementen i konstruktivismen är att:  

• Lärandet är en aktivitet som den lärande själv utför av egen fri vilja och utifrån det 
egna intresset. 

• Kunskap inte går att överföra utan individen konstruerar själv sin egen kunskap. 
• kunskap är inte en avbildning av verkligheten utan ett sätt att förstå verkligheten.  
• Lärande sker i ett socialt sammanhang genom sociala aktiviteter. Lärande förutsätter 

ett socialt samspel och värderingar och relationer mellan deltagarna är därför 
avgörande betydelse för det lärande som kommer till stånd.17 

                                                 
13 Falkenberg, Håkonsson   
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid  
17 Moreau, Wretman   
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2.2.1   Storyline och konstruktivismen  
 
Insikten om att verkligt lärande bara inträffar när individen skälv aktivt arbetar på sitt eget 
lärande förutsätter att individen har inflytande över detta lärande menar Moreau och 
Wretman. Ingen verkligt djup förståelse skapas under tvång. Det är denna insikt som skapar 
ett pedagogiskt dilemma. Barn och unga vet inte vilka erfarenheter och vilken förståelse de 
behöver för att leva i samhället, de behöver med andra ord guidning i lärandet. Om denna 
styrning som detta innebär leder till att den lärande upplever sig maktlös och utan inflytande, 
upphör engagemanget och lärandet. Lärandet har alltid en riktning och ett innehåll och det är 
alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret.18 
        I följande avsnitt kommer jag att ta upp tre av de forskare och psykologer som 
Falkenberg & Håkonsson anser sig vara grunden till storylinemetoden.  
          
 
2.2.2   Den progressiva pedagogiken av John Dewey 
 
Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) lade grunden till den progressiva 
pedagogiken på 1920-talet. Pedagogiken är antiauktoritär och barnkoncentrerad och betonar 
praktiska övningar i undervisningen menar Ingrid Sanderoth vid forskarutbildningen vid 
Göteborgs universitet.19 Deweys tankar har påverkats av Darwin och Rousseau men också 
från den amerikanska upplysningstiden. Hans grundfilosofi var att individer lär genom eget 
handlande och tänkande. Han var även en förespråkare för problemlösning och konkret 
undervisning där egna sinnen och upplevelser inkluderas, en aktivitetspedagogik där teori, 
praktik, reflektion och handling hänger ihop menar Falkenberg & Håkonsson. Att bygga på 
barnens egna föreställningar och upplevelser som Dewey förespråkade för är en viktig och 
central del i en storyline. Deweys tanke var att människan genom utbildning tjänade på att 
utveckla sin förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering, och 
att skolan skulle påminna om det verkliga livet. Dewey förknippas därför med talesättet 
”learning by doing”20 
 
Dewey beskriver lärandeprocessen i fem steg, där det första steget är att ett problem eller en 
svårighet visar sig. En reflektion och analys över problemet för att ta reda på det mest 
väsentliga bör sedan ske för att flera olika lösningar ska uppenbaras. Vid det fjärde steget 
prövas hypotesen via diskussion eller experiment som vid det sista steget i lärandeprocessen 
stödjer eller undergräver den. Detta kan ses i storylinemetoden där de nyckelfrågor som 
eleverna ställs inför kan liknas med det som Dewey kallar för problem. Vidare är 
gruppdiskussioner och reflektioner viktiga utgångspunkter i storyline för elevernas lärande, 
där de formulerar teorier och prövar hypoteser, argumenterar och omprövar hypoteser menar 
Falkenberg & Håkonsson21 
 
 
2.2.3   Jean Piaget 
 
Jean Piaget (1896-1980) var en utvecklingspsykolog som blivit mest känd för sina avgränsade 
stadier i barns utveckling. Han menade att nya tanke- och handlingsmönster skapas utifrån 

                                                 
18 Ibid 
19 http://www.ped.gu.se/users/berner/pdfarkiv/Sanderoth.pdf, 20/5  
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey, 20/5 
21 Falkenberg, Håkonsson 
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gamla och hans idé är precis som Vygotskijs, att inlärning sker genom aktivitet och att 
kunskaper fås genom egna handlingar och erfarenheter skriver Falkenberg & Håkonsson22 
        När eleverna arbetar aktivt menade Piaget att barnens utveckling främjas av 
självdisciplin och eget initiativtagande, en tolkning som Falkenberg & Håkonsson i 
storylineboken gör gjord av Piagets teorier. Att Piagets tankar genomsyrar storylinemetoden 
är tydlig eftersom det är en arbetsmetod som bygger på att eleverna bland annat får upptäcka, 
utforska och reflektera genom de olika upplevelser de är med om. När Piaget talade om att 
vara aktiv menade han att det var från de motoriska processerna som allting härstammade 
ifrån. Aktiv kan människan vara även när denne talar eller tänker, huvudsaken är närvaro och 
deltagande i processen. Piaget ansåg dock att det skulle finnas tidigare erfarenheter och att det 
ligger till grund för tänkandet menar Falkenberg & Håkonsson23  
        Piaget ansåg också att undervisningen skulle vara laborativ och att klassrummet skulle 
vara fyllt av material som väcker lust till att lära. Han ville dessutom att barnen skulle får lära 
sig att tänka kritiskt och inte bara ta emot färdigkonstruerade tankar skriver Imsen i boken 
Elevens värld – introduktion till psykologisk pedagogik.24  
 
 
2.2.4   Lev Vygotskij och verksamhetsteorin 
 
Känd är den ryske Lev Vygotskij (1896-1934) för sin verksamhetsteori. Det innebär att 
individen lär sig det som är en omedelbar förlängning av kunskap som redan finns. 
Människan kan göra nya saker som hon inte klarar själv om det sker tillsammans med någon 
annan som har kunskapen. I skolan är det då läraren som har den kunskapen skriver 
Falkenberg & Håkonsson. Skillnaden mellan det som eleven kan prestera själv och det som 
den kan prestera i samspel med någon annan kallar Vygotskij för ”den närmaste 
utvecklingszonen”. För att eleven ska fortsätta att utveckla sin medvetenhet om och få 
kontroll över sin kunskap är betydelsen av dialog i klassrummet mycket stor. Istället för en 
envägskommunikation från pedagogen till eleven är denne aktiv i sin egen lärandeprocess och 
spelar huvudrollen i samarbetet med läraren. Lärandet betraktas som ett interaktionsfenomen 
och språket har stor betydelse.  
        Enligt Vygotskij så lär barnet sig att kommunicera med språket innan det lär sig att tänka 
på det. För att tänkandet ska ha goda möjligheter att utvecklas så är det viktigt att barnens 
språk är grunden till uppbyggandet av ett medvetet tänkande. Denna utveckling är alltså i hög 
grad beroende av att barnet behärskar språket. I en storyline arbetar eleverna ofta i grupp med 
olika problemställningar som kräver dialog eleverna emellan. Det räcker inte med att fatta 
beslut angående en förklarings- eller värderingsfråga utan barnen måste kunna argumentera 
för sitt ställningstagande. Genom detta skärper eleverna sin språkliga uttrycksförmåga, något 
som enligt Vygotskij också leder till en utveckling av tankeförmågan skriver Falkenberg & 
Håkonsson. Falkenberg & Håkonsson uttrycker också att eleverna får större förståelse för 
såväl stoffet som sin egen värld genom dessa diskussioner, vilket går helt i linje med 
Vygotskijs teori om lärandet som ett interaktionsfenomen.25 
        Vygotskij menade även att fantasin var av stor betydelse för att inlärning skulle kunna 
ske menar Falkenberg & Håkonsson.26 Enligt Lev Vygotskij i boken Fantasi och kreativitet i 
barndomen är alla människor kreativa. När vi i fantasin skapar oss en bild av t.ex. den 
förhistoriska människans avlägsna liv så använder vi vår kreativitet eftersom det inte är ett 
återskapande av intryck vi tidigare upplevt. När hjärnan kombinerar, bearbetar och skapar nya 

                                                 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Imsen, G, (2000) Elevens värld – introduktion till psykologisk pedagogik, (Studentlitteratur, Lund) 
25 Falkenberg, Håkonsson  
26 Ibid 
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situationer av element från våra tidigare erfarenheter (som när vi föreställer oss framtiden 
eller en historisk händelse) så är det en kombinatorisk, eller kreativ verksamhet. Vidare menar 
Vygotskij att det är fantasin som är grunden för denna verksamhet och att det är den som 
möjliggör skapandet inom konsten, vetenskapen och tekniken.27 

 

2.3   Anpassad undervisning och barn i behov av särskilt stöd i 
relation till storyline 

 
Anpassad undervisning uppfattas som att läraren tillrättalägger och iscensätter situationen så 
att den enskilde eleven utmanas på sin nivå. Samtidigt måste utmaningarna ha en funktionell 
karaktär för att vara meningsfulla menar Falkenberg och Håkonsson i storylineboken.28  
        När man bemöter barn i behov av särkilt stöd behöver man anpassa sin undervisning i 
relation till storylinemetoden. Det behövs en organiserad undervisning med tydliga riktlinjer 
om undervisningen skall anpassas och både tillgodose dessa barns behov och ta hänsyn till 
deras olika resurser. Enligt Lpo94 har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter som till exempel barn med koncentrationssvårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla menar Håkonsson 
och Falkenberg i storylineboken.29 Utifrån en viss tolkning av begreppet anpassad  
undervisning behöver det inte innebära något nytt. Vanligen anpassar man undervisningen 
genom tidsramen, mängden uppgifter och nivån på uppgifterna, samt naturligtvis genom 
öppna uppgifter anser Falkenberg och Håkonsson. Undervisningen kan läggas upp 
gemensamt för samtliga elever i en klass men måste samtidigt vara sådan att lärandet är 
individuellt. En annan uppfattning enligt Falkenberg och Håkonsson krävs det att upplägget 
för den enskilde eleven är anpassat till vad som utmärker just henne/honom. Här handlar det 
om att läraren ska göra på olika sätt för varje elev, anpassa upplägget till varje enskild 
person.30 
 
För att barn skall tala och reflektera fodras att de är engagerade och intresserade av innehållet. 
Innehållet måste därför kännas meningsfull menar Moreau och Wretman31 Ett annat sätt att 
engagera elever i ett innehåll är att läraren tar in överraskningsmoment. För läraren gäller det 
att ta tillvara så många tillfällen som möjligt att låta barn tala och reflektera om olika innehåll. 
Ytterligare en uppgift för läraren är att skapa en atmosfär där eleverna kan känna sig trygga 
anser Fisher, U & Madsen, B i boken Titta här!32 
        Jeff Creswell heter en lärare från Oregon USA som arbetat många år med metoden 
storyline och som sammanfattat sina erfarenheter i boken Creating Worlds – constructing 
meanings. (översatt av Wretman i boken Storyline känslor, respekt, struktur) I boken ger han 
bland annat råd om hur man upprätthåller en god ordning i klassrummet bland annat om en 
elev inte blir intresserad av berättelsen eller om det finns en elev som inte klarar av att arbeta i 
grupp. Storyline är mer ett fritt sätt att undervisa än andra undervisningsmetoder och i början 
kan man som lärare känna sig både rädd och osäker men samtidigt är det en 
undervisningsmetod som skapar mer motiverade elever menar Creswell. Storyline öppnar upp 
för grupparbeten där eleverna bland annat lär sig att samarbeta och kommunicera med andra 
och om en elev inte kan arbeta i grupp låter han eleven arbeta ensam. Han försöker anpassa 

                                                 
27 Vygotskij, Lev, (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, (Daidalos AB, Göteborg) 
28 Falkenberg, Håkansson 
29 Ibid, (Lpo94, s 6) 
30 Ibid 
31 Moreau, Wretman 
32 Fisher, U & Madsen, B, (1984) Titta här, (Liber, Malmö) 
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undervisningen efter individens färdigheter men fungerar det inte för eleven att arbeta 
tillsammans med andra, på grund av många anledningar försöker han hitta en speciell uppgift 
som eleven kan tillföra med. Hans erfarenhet är att elever som har problem av olika slag är 
dåliga lyssnare och är mer intresserade av att bli hörda än att lyssna på andra. Creswell menar 
att alla hans elever upplever storylineundervisningen som meningsfull där de tar ett personligt 
ansvar för sitt arbete, då inklusive de elever som har problem av olika slag. Eleverna arbetar 
därför att de vill det och inte för att läraren har sagt åt dem att göra det.33 
        Storylinemetoden kännetecknad av organisationsformer som små grupper, även om 
andra former inte utesluts. Motivet för att betona vissa former sammanhänger dels med 
lärandet som begrepp, dels med det etiska synsättet att enskilda elever ska ha så mycket 
utrymme som möjligt för sin personliga utveckling. I vetskap om att själva arbetsformen 
spelar roll för vad som är intressant och angeläget för den enskilde anser Falkenberg och 
Håkonsson. Genom att variera organisationsformerna skapar det möjligheter för den enskilde 
eleven att formulera sina hypoteser och föreställningar, söka konsekvenser och i diskussion 
med kamraterna pröva deras hållbarhet. Möjligheten att variera mellan olika uttrycksformer, 
från att skriva och teckna till att dramatisera och mima, skapar utrymme för alla även för de 
elever vars nivå just nu inte korresponderad med de övrigas menar Falkenberg och 
Håkonsson.34 
 

2.4   Barn med koncentrationssvårigheter  
 

Att koncentrera sig innebär enligt Björn Kadesjö i boken Barn med 
koncentrationssvårigheter; att öppna sig för att ta in om omvärlden och att med sina sinnen 
registrera intrycken från allt som finns omkring.35  
        Det är inte lätt att koncentrera sig under en längre tid för ett barn med 
koncentrationssvårigheter. Enligt Sverre Asmervik, Teje Ogden och Anne-Lise Rygvold i 
boken Barn med behov av särskilt stöd har dessa barn svårt att hänga med i undervisningen 
när instruktioner ges till hela klassen. De är ofta impulsiva och oroliga och har väldigt svårt 
för att komma igång och de kan nästan aldrig jobba på egen hand med en uppgift. Det måste 
hela tiden finnas någon där som puffar på menar Asmervik.36 
        Dessa barn blir lättare distraherat än ett annat barn. De har svårt att fullfölja en uppgift 
och påverkas lätt av det som sker i omgivningen. Ett sådant barn tappar oftast tråden och blir 
lätt förvirrat och kräver vägledning från läraren hela tiden. De har svårt att få i ordning på det 
som skall göras, därför behöver barnet ha instruktioner för att ta sig vidare. Motivation är a till 
o för ett barn i denna svårighet, annars blir det inget gjort. Vissa av dessa barn kan uppfattas 
som tröga och passiva och de är känsliga för stökiga och röriga miljöer och som i sin tur kan 
göra dem stressade och desorganiserade anser Agneta Hellström i boken Att undervisa och 
pedagogiskt bemöta barn med Adhd. Hon menar även att barn med bl.a. 
koncentrationssvårigheter inte kan arbeta för långsiktliga och abstrakta mål, det är istället nuet 
som tar överhanden, precis som hos riktigt små barn.37 
 
Oförutsägbarhet kan sägas vara utmärkande för barn med stora koncentrationssvårigheter 
anser Kadesjö. Deras förmåga att koncentrera sig varierar med motivation, med typ av 
uppgift, med de yttre förhållandena och med hur pass tillfreds de är med situationen. Det kan 

                                                 
33 Ibid 
34 Falkenberg, Håkansson  
35 Kadesjö, Björn (2004), Barn med koncentrationssvårigheter, Liber AB Stockholm 
36 Asmervik, Sverre, Ogden Teje, Rygvold Anne-Lise (2001), Barn med behov av särskilt stöd, Studentlitteratur, 
Lund 
37 Hellström, Agneta, Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med Adhd.  
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därför vara svårt menar Kadesjö att förutse hur barnet kommer att reagera i olika 
sammanhang. Dessa barn blir ofta missförstådda, man tror att deras beteende är ett uttryck för 
en bristande vilja, eller kanske trots, och ser inte att det faktiskt handlar om en oförmåga till 
koncentration som de under goda förhållanden övervinner.38 
        Att arbeta med motivation är något som är nödvändigt för barn med inlärningsstrategier 
enligt Asmervik. Kan man minska elevernas upplevelse av misslyckande och nederlag och 
istället bidra till att eleven får ett ökat självförtroende har man kommit långt. En faktor för att 
ett barn med koncentrationssvårigheter skall lyckas med sin arbetsuppgift är att konkurrera 
med sig själva istället för med andra kamrater menar Asmervik.39 
 

2.5   Förankring av storyline till styrdokumenten 

 

I läroplanen står det enligt skolverket: ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse.”40 I en storyline har barnen möjlighet att arbeta tillsammans där de 
lär sig av varandra. Enligt Lundin är det genom samtal med kamrater som elever kommer på 
saker som de först inte tänkte på och när de formulerar sig strukturerar de sin egen förståelse, 
och det blir tydligt för dem själva vad de faktiskt vet och kan och vad de behöver ta reda på 
mer om.41 
        Läroplanen talar om att kunskap kommer till uttryck i olika former, som fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra menar Lundin. 
Skolans arbete måste därför ge utrymme för olika kunskapsformer och öppna för ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en helhet för eleven. Lundin menar även att storyline 
betonar vikten av att variera arbetsformerna och integrera drama, bild, experiment, 
laborationer, text, musik och allt annat som man kan komma på.42 
 
Det finns enligt Moreau och Wretman tre viktiga aspekter i lärandet som fokuseras på ett 
speciellt sätt både i Lpo 94 och i storylinemetoden;  
 

• Elevinflytandet – i storyline blir eleverna medskapare och ”delägare” av 
undervisningen.  

• Elevens förkunskaper – i storyline utgår alltid lärandet från de uppfattningar 
eleverna redan har om det nya som ska läras.  

• Bildens och symbolspråkets roll i det teoretiska och abstrakta lärandet – i storyline 
får de estetiska uttrycksformerna stor plats i undervisningen.43 

 
Genom att gestalta dessa tre aspekter lyckas storylinemetoden fånga och utmana även de 
elever som vanligtvis anser skolan vara ointressant och tråkig44 
 
I Lpo 94 under rubriken 2.2 Kunskaper, i mål att sträva mot står det att: 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev bland annat; 

 
”lär sig att utforska, lära och utforska både självständigt och tillsammans med andra” 

                                                 
38 Kadesjö  
39 Asmervik 
40 Skolverket 
41 Lundin 
42 Ibid 
43 Moreau, Wretman 
44 Ibid 
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”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
-formulera och pröva antaganden och lösa problem 
-reflektera över erfarenheter och  
-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”45 

 
Eleverna kan inte sitta passivt och lyssna utan måste aktivt tillägna sig den kunskap som 
storylinen kräver för just denna karaktär menar Ylva Lundin. Det är genom öppna 
nyckelfrågor som stimulerar eleverna stimulerar till att fundera och diskutera. Storyline är en 
problembaserad metod där eleverna får lära sig lyssna, argumentera, diskutera och vara öppna 
för andras åsikter. Det är genom nyckelfrågor som lärarna ser till att kursplanens mål 
integreras i storylinen menar Lundin.46 
        I läroplanen enligt skolverket står det även att ”skolan skall vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.” Genom storylines öppna nyckelfrågor, där 
elevernas hypoteser och tankar kring det man ska studera efterfrågas, skapas en vilja att dela 
med sig av sina tankar menar Lundin. Eleverna kan genom sina karaktärer pröva tankar och 
argument som de själva inte behöver stå för, bara för att testa hur det känns. Detta kan 
uppfattas befriande för många elever menar Lundin.47 
        Att läraren har bestämt vilka mål i läroplan och kursplaner som skall uppnås samt vilka 
färdigheter som skall utvecklas genom storylinen skapar en trygghet för både eleverna och 
läraren menar Moreau och Wretman.48  
        Läroplanen tar även upp vad läraren har för ansvar inom skolväsendet. Under riktlinjer 
står det att läraren bland annat skall:  
 

”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,” 
”organisera och genomföra arbetet så att eleven 

-utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och  
utveckla att använda hela sin förmåga, 
-upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt/…/, 
-får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” 49 

 
Även dessa citat, hämtade från läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, genomsyrar en 
storyline. Förhållandet som byggs upp mellan läraren och eleven är en viktig del i lärandet. 
När eleven bland annat lägger ner tid på att skapa figurer, det vill säga på något sätt 
visualisera historien, är det viktigt att detta erkänns menar Moreau och Wretman. Det är 
oerhört viktigt att fånga och utmana även de elever som vanligtvis anser skolan vara 
ointressant och tråkig och möjligtvis har koncentrationssvårigheter. Man får då anpassa 
undervisningen och ta hänsyn till deras behov men också till deras olika resurser menar 
Falkenberg och Håkonsson50 I och med att man arbetar ämnesövergripande får många olika 
uttrycksformer plats i storylineundervisningen och det öppnar upp möjligheter i skolans värld.  
Möjligheter att även motivera de elever som har det svårt i skolan, bland annat de barn som 
har koncentrationssvårigheter.  
 

2.6   Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 

Sammanfattningsvis syftar storyline till att utgå ifrån elevernas förkunskaper. Genom 
storylinemetoden skall man locka elever till lärandet bl.a. genom att integrera flera ämnen i 

                                                 
45 Skolverket, s 9, 10 
46 Lundin 
47 Ibid  
48 Moreau, Wretman 
49 Skolverket, s. 12 
50 Falkenberg, Håkonsson 
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undervisningen. Det är även viktigt vid inlärning hur individer lär sig och tar till sig nya 
kunskaper. Det forskas hela tiden kring inlärning och det finns många teorier. I detta avsnitt 
finns teorier av forskarna och psykologerna Dewey, Vygotskij och Piaget vars tankar 
fortfarande genomsyrar vår svenska skolagång.   
 
När man bemöter barn i behov av särkilt stöd behöver man anpassa sin undervisning i relation 
till storylinemetoden. Det behövs en organiserad undervisning med tydliga riktlinjer om 
undervisningen skall anpassas och både tillgodose dessa barns olika behov. Undervisningen 
kan läggas upp gemensamt för samtliga elever i en klass men måste samtidigt vara sådan att 
lärandet är individuellt. För att barn skall tala och reflektera fodras att de är engagerade och 
intresserade av innehållet. Innehållet måste därför kännas meningsfull.  
 
I och med att man arbetar ämnesövergripande får många olika uttrycksformer plats i 
storylineundervisningen och det öppnar upp möjligheter i skolans värld. Möjligheter att även 
motivera de elever som har det svårt i skolan, bland annat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 - 13 - 

 
 

3   Frågeställningar 
  
Att fånga och motivera de barn i skolan som bland annat har koncentrationssvårigheter kan 
vara svårt. För att göra det behöver undervisningen bli mer intressant och rolig. Att arbeta 
storylineinspirerat där undervisningen är individanpassad tror jag fungerar för alla barn. Ett av 
mina syften i denna undersökning är att jag vill undersöka storylinemetoden och vad den 
innebär metodiskt, men även titta närmare på metodens anpassningsbarhet till de barnen med 
koncentrationssvårigheter.  
 
 

• Vad är storylinemetoden och vad innebär den metodiskt?  

• Hur fungerar storylinemetodens anpassningsbarhet till de barnen med 

koncentrationssvårigheter?  

 
 

3.1 Avgränsningar 
 

Min empiriska undersökning gjordes med lärare och elever inom grundskolans tidiga år vilket 
där blev en avgränsning för mitt arbete. Jag valde också att inte ha med mina observationer i 
mitt arbete eftersom det inte blev relevant i min undersökning om barn med 
koncentrationssvårigheter. I min enkätundersökning hade jag velat intervjua fler barn men 
fick inte tiden att räcka till och fick begränsa mig.  
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4   Metod 
 
Detta arbete bygger på en litteraturdel och en empirisk del. Den empiriska delen består av dels 
kvalitativa intervjuer av fyra stycken lärare med en bred kompetens inom läraryrket och som 
arbetat storylineinspirerat under många år. Dels en enkätundersökning med trettionio stycken 
elever, i förskoleklass till årskurs 3 som jag genomförde enkätundersökningar med. Fem av 
dessa elever har någon form av inlärningssvårigheter/koncentrationssvårigheter och det jag 
bl.a. ville få fram genom denna undersökning var om storyline är en bra undervisningsmetod 
för dessa barn. I så fall hur fungerar storylinemetoden för barn med 
koncentrationssvårigheter? Nedan kommer jag att redogöra vilket tillvägagångssätt jag använt 
mig av för att få svar på mina frågor.  
 

4.1   Val av metod  
 
Jag började mitt arbete med att söka reda på fakta om storyline och dess bakgrund och fakta 
om barn med koncentrationssvårigheter för att känna mig mer påläst när jag utförde min 
empiriska undersökning på den tänkbara skolan. Jag undersökte även de teoretiska grunderna 
för storyline samt den anpassade undervisningen och barn i behov av särskilt stöd i relation 
med storyline. Jag har i min litteraturdel även med fakta om barn med 
koncentrationssvårigheter av olika slag och även vad läroplanen säger om dessa barns behov, 
även om storyline och dess förankring till styrdokumenten.  
        Jag var sedan tidigare bekant med storylinemetoden men eftersom mitt syfte dels var att 
ta reda på metodens anpassningsbarhet till barn med koncentrationssvårigheter fick jag ett helt 
nytt perspektiv. Intervjuerna för min undersökning skedde med fyra lärare med erfarenhet av 
storylinemetodiken.  
        Nu i efterhand hade jag önskat att jag hade fått göra mitt arbete tillsammans med någon 
eftersom jag ofta kände att jag behövde diskutera fram svar. Jag tror att detta arbeta hade 
blivit annorlunda om jag hade haft någon att ”bolla med” under tiden.  

 
4.2   Genomförande 
 

Jag tog kontakt med de lärare som var tänkbara via telefon. Det visade sig att samtliga var 
mycket positivt inställda till att hjälpa mig med min undersökning och jag fick komma redan 
dagen efter. Skolan hade precis avslutat sitt senaste tema ”Under jorden” och skulle precis 
börja med ett nytt tema ”Carl von Linne”, vilket jag drog jag nytta av under min undersökning 
på skolan.  
        Under tiden jag besökte skolan fick jag kontakt med andra verksamma storylinelärarna 
och det var på den vägen jag träffade de fyra lärarna som jag kunde intervjua. Jag valde att 
samla in information genom att besöka respondenterna och få möjligheten att ställa de frågor 
som berörde mitt arbete. Jag gjorde därför en intervjustudie eftersom jag strävade efter att få 
en grundlig förståelse och en helhetssyn om hur man bemöter och undervisar barn med 
koncentrationssvårigheter i relation till storyline. Jag ville även ta reda på storylinemetodens 
påverkan på barn med koncentrationssårigheter och för att få fram dessa svar valde jag därför 
att genomföra både intervjuer med verksamma lärare men även genom enkätundersökningar 
med bland annat barn med koncentrationssvårigheter. Denna skola ligger i ett fint 
naturområde med park och skogen i direkt anslutning. Skolan är en F-6 skola med 240 elever, 
där verksamheten är fördelad på fyra "gårdar" och jag besökte två av dessa gårdar. Jag fick 
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även chansen till att delta i den storylineinspirerande undervisningen vid ett par tillfällen, för 
att skapa mig en helhetsbild av undervisningen. Genom att jag fick undersöka och delta i 
diskussioner med både elever och lärare gav det mig ett större perspektiv av att jobba utifrån.  
 
 

4.3   Undersökningsgrupp  
 

Undersökningsgruppen har varit fyra lärare (En förskollärare, en fritidspedagog samt två 
grundskollärare), alla kvinnor i 40–50 års åldern. Lärarna var förberedda med frågeformulär 
som de hade fått innan intervjun. Undersökningsgruppen bestod även av 39 barn i 
förskoleklass till årskurs 3, varav 5 stycken barn med koncentrationssvårigheter som jag 
genomförde enkätundersökningar med. Jag fick träffa barnen i grupper om 6-7 stycken åt 
gången, där vi satt tillsammans vid ett runt bord och gick igenom varje fråga. De 5 barn med 
någon form av koncentrationssvårigheter träffade jag enskilt, för att få en bättre kontakt och 
även kunna hjälpa till med enkätundersökningen om det behövdes.  
        Av de fyra intervjuerna jag gjorde, gjordes tre av dem samtidigt med tre verksamma 
lärare ur samma arbetslag. När jag intervjuade dessa tre fick jag känslan av att de var 
engagerade och mycket kreativa på olika sätt och det märktes att tyckte om att arbeta 
storylineinspirerat. Jag fick också uppfattningen om att de hade många års erfarenhet av att 
bemöta och arbeta storylineinspirerat med barn med koncentrationssvårigheter. I den sista 
intervjun med den fjärde läraren kändes det som att jag fick liknande svar från de föregående 
intervjuerna och även att hon var en engagerad lärare.  
        Båda intervjuerna med de fyra inblandade utfördes på lärarnas arbetsplats, jag hade även 
mejl kontakt med de tre lärarna ur samma arbetslag efteråt. En bandspelare var från början 
tänkt att användas men eftersom den inte fungerade blev jag tvungen att använda mig av den 
klassiska metoden att skriva ned på papper. Det gick bra ändå och intervjuerna flöt på bra 
med diskussioner och nya frågor. Den första intervjun med de tre lärare från samma arbetslag 
varade i ca 2 timmar. Den sista intervjun med den fjärde läraren varade i cirka 35 minuter. 
Enkätundersökningarna tog sammanlagt 5 timmar.  
 
Undersökningsgruppen i enkätundersökningen bestod av 39 elever i förskoleklass till årskurs 
3. Jag har valt att dela upp undersökningsgruppen i två delar och har valt att kalla grupperna 
för A och B.  
        Undersökningsgrupp A, består av fem elever med någon form av 
koncentrationssvårigheter. Gruppen består av tre pojkar samt två flickor som har olika former 
av koncentrationssvårigheter. Samtliga elever har någon form av inlärningssvårigheter och 
behöver extra motivation för att klara av skolan. Samtliga elever ingår även i resursteamet 
som finns på skolan och som innebär att dessa elever får den hjälp som de behöver, av olika 
resurslärare.  
        Undersökningsgrupp B består av trettiofyra elever. Gruppen består av tjugotre tjejer och 
elva pojkar. Dessa elever anser lärarna inte ha någon form av koncentrationssvårigheter och 
klarar skolgången utan den extra hjälp som grupp A får.  
        Eftersom mitt arbete bland annat syftar till storylinemetodens påverkan på barn med 
koncentrationssvårigheter har jag valt i enkätundersökningen att fokusera på de barnen i 
grupp A.  
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4.4   Etiskt förhållningssätt 
 
När jag första gången tog kontakt med de lärare som skulle ingå i min undersökningsgrupp 
informerade jag dem om att alla skola och namn skulle vara anonymt. De var alla mycket 
tillmötesgående och de få lärare på skolan som aktivt arbetade med storyline ville gärna ställa 
upp i på intervju. De var alla positivt inställda till undersökningen och även under intervjun 
var de mycket hjälpsamma och de delade med sig av både material och idéer.  
 
 

4.5   Giltighet och tillförlitlighet 
 
Jag har genom kvalitativa intervjuer fått fram information från varje lärares åsikter och 
erfarenheter. Samtliga intervjuer fungerade bra och jag anser att de var väl förberedda inför 
vårt möte. Därför anser jag att min undersökning är både trovärdig och giltig. Jag har arbetat 
med mina intervjufrågor och försökt att tänka på att ställa öppna frågor som inte är ledande. 
Samtalet flöt på bra med diskussioner och nya frågor väcktes.  
        Jag anser att de svar jag fått från de kvalitativa intervjuerna har hjälpt mig under min 
undersökning. 
        Tillförlitligheten är stor med tanke på att alla lärare i min intervjustudie har alla många 
års erfarenhet av dels läraryrket, dels storylineundervisning och även många års erfarenhet av 
att bemöta barn med bland annat koncentrationssvårigheter. Jag upplevde att de tog sig tid för 
mig och var intresserade av det jag gjorde, vilket styrker tillförlitligheten. 
 
Efter att noggrant ha studerat materialet har jag valt att sammanställa svaren i en löpande text 
med rubriker för varje område/fråga. (Bilaga 1) Enkätundersökningarna valde jag att 
sammanställa genom stapeldiagram för att göra det så tydligt som möjligt och för att kunna 
urskilja de olika resultaten med de 5 barnen med koncentrationssvårigheter.  
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5   Resultat 
 
I följande avsnitt redovisas resultaten av min empiriska undersökning som bestod av 
intervjuer med fyra lärare (En förskollärare, en fritidspedagog samt två grundskollärare)  
gjorda på en storylineinspirerad skola. Undersökningsgruppen bestod även av trettionio elever 
i förskoleklass till årskurs tre som jag genomförde enkätundersökningar med.   

 

5.1   Intervjuer  
 

I arbetslaget där lärare A, B och C arbetar är det fem lärare alla med olika erfarenheter fast 
med kompetens på olika områden. De ansvarar gemensamt för 86 barn och de är i sin tur 
indelade i 4 basgrupper. Lärare D arbetar tillsammans med 3 andra lärare och ansvarar för 45 
barn. Eftersom skolan arbetar storylineinspirerat har lärare A, B och C sedan två år tillbaka 
satsat på att låta alla barnen få lära sig hur man använder en dator. De låter barnen skriva på 
datorn i olika omfattningar. De har nio datorer utplacerade i fem olika rum och datorn är en 
stor del av deras vardag. När de först blev intresserade av storyline blev de inspirerande av att 
storyline verkade vara en kreativ metod. Att det ingick mycket skapande var något som 
tilltalade dem. De arbetar storylineinspirerat vanligtvis en dag i veckan men det kan även bli 
mer tid beroende på val av tema.  
        Jag har intervjuat en förskolelärare, en fritidspedagog samt en lågstadielärare ur samma 
arbetslag där det sammanlagt arbetar 5 stycken. De arbetar åldersintegrerat och har ett nära 
samarbete med varandra. Jag har även intervjuat en mellanstadielärare som tidigare haft ett 
nära samarbete med de tre lärarna i samma arbetslag. De är alla fyra runt 40-50 årsåldern och 
har en bred kompetens inom läraryrket. Kärnan i deras arbete i samband med 
storylinemetoden är att lyfta in arbetet i klassrummen i en berättelse.  
 
Lärare A är förskolelärare och har arbetat som det i 36 år. Hon är mest ansvarig för 
förskoleklassen upp till årskurs 2. Hon har en stor erfarenhet av att bemöta barn med 
koncentrationssvårigheter och tar ibland fortbildningskurser för att få inspiration. Hon har 
bland fortbildat sig i läs och skrivsvårigheter samt matte.  
Lärare B är fritidspedagog och har en erfarenhet av sitt yrke i 30 år. Hon ansvar för fritids 
och förskoleklassen men finns även på avdelningen och kan rycka in när det behövs personal. 
Hon har ett stort musikintresse och det tar hon vara på i arbetslaget.  
Lärare C är lågstadielärare sedan 40 år tillbaka och ansvarar för årskurs 2 samt svenska 2, 
hon går också in som fritidspedagog men även där det behövs.  
De utnyttjar var och ens kompetens i arbetslaget och gör mycket tillsammans överlag och inte 
bara under de gemensamma temaarbetena. Eftersom de arbetar så tätt tillsammans kan de 
rycka in för varandra när det behövs och på så vis känner de varandras barn på ett naturligt 
sätt.  
Lärare D är mellanstadielärare sedan 20 år tillbaka. Hon har arbetat även många år på 
lågstadiet, då i samma arbetslag med lärare A, B och C. Idag arbetar hon inte 
storylineinspirerat, eftersom hon arbetar med andra kollegor som inte har jobbat med 
storyline. Hon har dock mycket med sig från den tiden då hon arbetade storylineinspirerat.  
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Kontakten med arbetsmetoden storyline?  
 

Under hösten 2000 genomförde arbetslaget där lärare A, B, C och D arbetade ett ITiS  projekt 
som Sveriges regering satsade på under ett treårigt projekt, för att få in mer it i skolan. De 
skulle under utbildningen genomföra ett projekt som skulle vara ämnesövergripande, 
problembaserat, elevaktivt samt att it skulle användas som verktyg. De blev inspirerade och 
nyfikna på ett nytt arbetssätt och det var så storyline kom på tal. Eftersom de var ute efter ett 
skapande tema, ett elevaktivt arbete samt en koppling till ITiS kände de alla tre att det kunde 
bli en nytändning med ett storyline projekt. Hela arbetslaget läste mycket litteratur och var på 
kurs. De hade träffar då och då med sin handledare och förde pedagogiska diskussioner som 
gav oerhört mycket. De pedagogiska träffarna gav dem en grundsyn och de ville prova nya 
metoder och såg det som en utmaning som sträcker sig längre utanför deras gränser. De såg 
bland annat filmer om storyline, de fick ta del av material, sökte på Internet för att få veta mer 
om arbetssättet samt gjorde studiebesök på andra skolor som redan jobbade med denna metod. 
Det var även deras handledare som satte fart på deras nytänkande och uppmuntrade dem att 
vara kreativa som väckte oerhört mycket hos en själv håller de tre lärarna med om.  
 

Vad är det som tilltalar med arbetsmetoden storyline?  
 

Alla fyra håller med om att det är dels början på arbetsmetoden storyline som tilltalas mest. 
Dels happeningarna*51 som väcker en oerhört stor lust hos alla parter, både lärare som elev. 
Dessa happeningar väcker tankar och lust till att veta mer och det bästa är att det inte finns 
några givna svar anser de. Lärarna tycker att det är roligt att även personalen får delta och det 
skapar ett speciellt band till eleverna. Storyline skapar kreativitet och väcker en nyfikenhet 
hos eleverna. Det dyker hela tiden upp frågor om hur, var, när och varför som driver temat 
framåt. De berättar att de har händelseförloppet i huvudet innan temat börjar men kan säga 
med facit i behåll att det aldrig blir som man tänkt sig.  
        De anser också att det är elevernas brainstorming som gör att det blir ett roligt och 
intressant tema eftersom barnen känner sig delaktiga och på så vis ökar lusten till att lära. De 
berättar att det inte har varit ett elevinflytande arbetssätt i arbetslaget förut på samma sätt och 
att en brainstorming väcker en större lust än tidigare. Det är just det elevaktiva i det hela som 
bland annat tilltalas när man arbetar storylineinspirerat säger en utav pedagogerna. Att väcka 
barnens nyfikenhet och få dem att tänka själva som leder till att de ställer egna frågor.  
 

Hur upplevs storyline som undervisningsmetod?  
 

Storylinemetoden är en mycket praktiskt undervisningsmetod. De utgår ifrån ett speciellt tema 
som fungerar som en röd tråd genom hela undervisningen gör att det blir ett varierat och roligt 
arbetssätt. Lärare A, B och C har ett bifrostinspirerat arbetssätt* och jobbar mycket med tema 
runt en speciell grej. Det som också är bra med denna metod är enligt alla tre lärarna att alla 
barn kan vara med oavsett intresse och nivå. Barnen hjälps åt och de ser att allas kvalitéer tas 
fram, som till exempel ibland när de äldre barnen redovisar för de yngre, eller när de anpassar 
undervisningen efter barnet.  

                                                 
* Bifrostpedagogiken går ut på att temat presenteras genom en upplevelse. Denna upplevelse ska vara så stark 
så att barnens nyfikenhet hamnar på topp. Denna pedagogik går även  ut på att eleven ska utgå från sig själv - 
sina. tankar, idéer och fantasier och utifrån detta komma med egna åsikter när det gäller arbetet i skolan. 
*En happening är en start på temaarbetet för att få igång elevernas fantasi och entusiasm 
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        Lärare A, B och C arbetar storylineinspirerat och känner att de är väl pålästa på 
storylinemetoden men gör sin egen modell av det som passar deras smaker. De utvecklar hela 
tiden efter varje tema ett sätt att jobba och tar med sig erfarenheter från ett tema till ett annat. 
Alla fyra lärare håller med om att storylinemetoden är en väldigt inspirerande metod där de 
får in alla delar av undervisningen. Alla ämnen integreras och även läroplanerna är de noga 
med att ta med i deras temaarbeten. Första gångerna ansåg de att det var svårt att få in 
läroplanerna och inte visste hur de skulle få in ytterligare en sak i arbetet, men nu är det mer 
en naturlig del i arbetet.  
        De anser att de har ett gott samarbete med de övriga lärarna på skolan och den röda 
tråden finns i alla delar och när de har ett storylineinspirerat tema tar hela skolan del av detta 
tema, där varje arbetslag arbetar utifrån sina förutsättningar och kvalitéer. Detta gör att det 
blir en helhet där det blir en självklarhet att man integrerar alla ämnen. De upplever alla fyra 
lärare att det är mer inspirerat med ett storylineinspirerat undervisningssätt än en vanligt 
traditionellt arbetsmetod. Dels är det roliga och där vinsten blir att alla bitar, ämnen väcker 
barnens lust.  
        Det är ett krävande arbetssätt anser alla fyra lärare. Dels tar det mycket tid till 
planeringen men även tidskrävande på så vis att det behövs hela tiden material. Det krävs 
mycket från alla inblandade i temat, både barn och lärare. Alla elever klarar det inte säger 
lärare D, det blir ibland för rörigt för dem och riktlinjerna är inte alltid så tydliga som det 
skulle behövas vara. De barn med någon form av koncentrationssvårigheter kan oftast inte 
ställa de öppna frågor som behövs för att föra ett storylinetema framåt. Det krävs en hel del av 
ett barn för att kunna ställa dessa öppna frågor menar lärare D, det gäller att man får 
föräldrarna inblandade och att man skickar med hemuppgifter.  
        Lärare A, B och C som idag är aktiva med att jobba storylineinspirerat och är medvetna 
om att det är ett krävande men väldigt inspirerande och tilltalande arbetssätt. Lärare D, arbetar 
till och från storylineinspirerat eftersom hon inte har likasinnade i sitt arbetslag. Det går inte 
att genomföra ett storylinetema ensam, man måste arbeta tillsammans i arbetslaget menar 
lärare D.  
 

Hur ser ni till storyline som en arbetsmetod för barn med 
koncentrationssvårigheter? 
 

De har alla fyra en erfarenhet av att bemöta och undervisa barn med 
koncentrationssvårigheter. De anser att det aldrig har varit svårt få med dessa barn. 
Storylinemetoden är en sådan bra metod som är spännande och med enkla medel passar och 
får med alla. De arbetar annorlunda med dessa barn eftersom de behöver mer hjälp och kräver 
oftast en individanpassad undervisning men de anser att storyline passar alla barn och att det 
är upp till läraren att hjälpa till och anpassa undervisningen utifrån barnet inte anpassa barnet 
utifrån undervisningen. Deras erfarenhet av att arbeta med de barn som har 
koncentrationssvårigheter är bara positiv och när de planerar ett storylinearbete tänker de 
givetvis på vad alla barn klarar av men försöker ändå ha med dessa barn i planeringen. De 
tänker hela tiden utifrån vad dessa barn klarar av och de stannar upp mer och tänker efter 
under ett temaarbete.  
        De anser att de inte utmanar dessa barn lika mycket som de övriga barnen utan försöker 
plocka fram positiva sidor som dessa barn har. Dessa barn blir utmanande men de blir 
utmanande från deras egna behov och deras egen nivå. Lärare A, B och C instämmer att detta 
är oerhört vikigt, man måste definitivt se till deras behov och anpassa undervisningen på den 
nivå de befinner sig i nuläget. De anser att storyline är en bra och varierande arbetsmetod för 
barn med koncentrationssvårigheter. De känner att de har en frihet att kunna lägga upp 
undervisningen på deras egen nivå och det är en enormt stor skillnad nu och då. I dagens läge 
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får de styra mycket själva och lägga upp undervisningen på ett helt annat sätt. De arbetar 
mycket utifrån läroplanen det är ju trots allt den som styr oss – säger en utav pedagogerna.  
        Om det är lätt att få alla barn intresserade, då även de barna i behov av särskilt stöd kan 
bero på val av tema. Det som också spelar roll är om det kan vara för lätt eller för svårt. Det 
kan vara svårt att fånga alla barn men man kan se till varje individ och försöka hitta just det 
som barnet är bra på. Lärare D tillägger att man måste tillrättalägga mycket när man arbetar 
med resurskrävande barn. Med det menar de att de måste vara ett steg före hela tiden för att 
vissa av de barn som har svårigheter ”orkar inte hänga i” och ibland krävs det mycket för att 
få dem med. Det krävs mycket anpassning från lärarnas sida och en gnutta tålamod menar 
lärarna. Att alla barnen får uppleva är ett viktigt inslag i undervisningen. Det är genom alla 
upplevelser som de kan ta till sig den nya fakta och arbeta vidare med temat som pågår. 
Lärare D berättar om sitt knep som hon alltid har med sig när hon vet att en elev har 
inlärningssvårigheter. En sådan elev behöver struktur och tydliga uppgifter, då använder hon 
sig av ”De sju frågorna” som består av;  

- Vad skall jag göra nu? 
- Var ska jag vara?  
- Med vem ska jag vara?  
- Hur länge ska det hålla på?  
- Vad ska hända sen?  
- Vad ska jag ha med mig?  
- Varför ska jag göra det? Vad är meningen? (Bilaga 3)  

 
Om man ser till att barnet alltid har visuella svar på dessa frågor fungerar allt bättre säger 
lärare D.  
 

På vilket sätt görs undervisningen annorlunda för ett barn med 
koncentrationssvårigheter?  
 

När jag ställde frågan om undervisningen görs på ett annorlunda sätt för barn med 
koncentrationssvårigheter när de arbetar utifrån storylinemetoden fick jag svaret att det gör de 
givetvis. De bemöter alla barn på deras nivå men med barn med bland annat 
koncentrationssvårigheter arbetar de mycket utifrån barnets intresse och kvalitéer. En del barn 
som har svårigheter kan ibland känna sig uppgivna och då spelar det ingen roll hur de arbetar 
och vilket metod de använder sig av. Det enda som då kan fungera är att man lyfter deras 
intresse. De kan till exempel ställa sig frågan: ”Vad kan Pelle av det här?”. De ger han 
nyckelfrågor som lyfter uppgiften och som får hans intresse att blomstra. Om man vet vad en 
elev med bland annat koncentrationssvårigheter är duktig på kan man alltid se till att han får 
känna sig delaktig genom att göra det han är bra på. Till exempel om Lisa tycker om att skriva 
på datorn kan man låta henne göra det, eftersom hon är bra på det och då känner hon ingen 
motgång. Det gäller att hitta det speciella hos de barnen i behov av särskilt stöd. Att de får en 
uppgift som de känner att de klarar av för att känna sig delaktiga. Det gäller att göra det så 
inspirerande som möjligt för dessa barn därför söker lärarna oftast tillsammans med barnet 
och försöker hitta ”motorn där bak” som en utav pedagogerna uttryckte sig. ”Man måste veta 
med sig att dessa barn är olika och en del vill ibland vara i bakgrunden medan andra vill spela 
pajas” menar pedagogerna. Dessa barn vill väldigt mycket men det är inte alltid de klarar av 
det. Alla klarar till exempel inte av stå i blickfånget utan det kan räcka med att få en 
betydelsefull roll som är given för dem.  
        Om lärarna märker att något håller på att hända i gruppen under en aktivitet försöker de 
bryta på rätt sätt. ”Det gäller att hela tiden vara ett steg framför”.  Om det hinner gå för långt 
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kan dessa lätt bli utpekade och det kan uppstå kaos och det är inte kul för någon. De försöker 
läsa av barnen på deras kroppsspråk och förhindra att sådana händelser uppstår.  
 
Lärare A, B och C anser att storylinemetoden är en bra metod där alla kan delta och känna sig 
sedda. Däremot kanske det inte passar alla lika bra eftersom för vissa barn som har 
koncentrationssvårigheter behöver struktur. Det kan ibland bli lite rörigt om barnet inte är 
förberett. Ett exempel som en av lärarna hade var under ett tema, när de skulle göra en fiktiv 
resa i klassrummet och gå igenom en tids-tunnel. Detta barn levde sig in i temat som att det 
hände på riktigt och blev ledsen över att han inte skulle träffa sin familj igen. Lärarna gav 
några exempel på hur dessa barn i svårigheter kan uppleva saker och händelser. Det är inte 
helt okey för alla barn i svårigheter att dramatisera utifrån sig själv och bli någon annan 
eftersom de oftast har svårt för sånt.  
        De berättar att de märker skillnad på barnen när arbetar med bland annat gestaltningar. 
Det är elevaktivt med storyline och alla barn mår bra av att de går på djupet med vissa saker 
så som man gör i ett tema. Eftersom vi lever i ett stressat samhälle i dag vill man hinna med 
så mycket som möjligt under en så kort tid som möjligt och skrapar bara på ytan med många 
uppgifter. Därför mår barnen bra av att man går igenom en sak åt gången fast skillnaden är i 
ett tema att man gör det under en längre tid och då samtidigt får in alla ämnen. Lärare A, B 
och C känner att de hinner tänka igenom mycket när de arbetar med storyline, de ställer sig 
frågor under tiden som till exempel: ”Var har vi Pelle och Lisa i detta” ”Vad kan dem”. Dessa 
frågor behöver de ställa sig själva anser alla tre pedagoger eftersom man ska kunna bemöta 
dem på deras nivå men framförallt inte ge dem fel saker att jobba med. Då kan det vara 
förstört sen, säger en av pedagogerna. Det är viktigt att man ställer dessa frågor och att man 
har med alla barn i detta. Storyline är ett bra tema där man kan ändra under resans gång och 
det tror de är en fördel när man arbetar med bland annat barn med koncentrationssvårigheter. 
Pedagogerna hinner reflektera under tiden vad som kan bli bättre om det kanske inte fungerar 
så bra just nu med ett sådant barn. Man hinner ta tag i det redan innan det sker eftersom de 
anser sig ha så pass bra fokus på alla barn. De arbetar utifrån att anpassa storyline som helhet 
och ser återigen till barnets intresse. En viss styrning i undervisningen behöver det ändå vara 
anser pedagogerna, alla barn mår bra med av att ha struktur, dessa barn behöver ha det ännu 
mer.  
 
Lärarna tog ett exempel på ett barn med Aspergers som bland annat kan ha 
koncentrationssvårigheter. Dessa barn behöver arbeta enkelriktat och kan ibland fastna i att 
”vara”. De lever sig in i det så hårt att de ibland kan bli exempelvis Harry Potter och lever i 
magiskolan och allt kretsar bara kring det. Vi lärare måste då fråga oss själva om vi klarar av 
att ta dessa bitar med dessa barn säger en av pedagogerna. Därför måste de ha ett genomtänkt 
tema från början till slut. Det måste vara en riktigt spännande ingång och ett avslut som 
knyter ihop påsen speciellt för barn med koncentrationssvårigheter.  
        Storyline är enligt alla fyra lärare ett varierat undervisningssätt. Man ställer mycket krav 
på eget ansvar hos barnen och det är det som kan bli svårt för de barn som inte alla gånger har 
det så lätt. Att komma vidare med sig själv är svårt för de barn som inte alltid har det så lätt i 
skolan menar lärare A. Vissa bitar i ett storylinetema kan vara lätta andra svåra, ju mer 
konkret för dessa barn desto bättre. Eftersom man arbetar med olika saker i storyline kan det 
lätt bli stökigt och pratigt i klassrummet och det är oftast då det blir extra jobbigt och stökigt 
för ett barn som har bland annat koncentrationssvårigheter. ”Barn med 
koncentrationssvårigheter kan störa alla men är den allra mest störda” menar lärare D. Det är 
det som ofta är dilemmat med dessa barn menar alla fyra lärare, att de lätt kan bli störda av 
omgivningen.  
        Många grejer som görs under ett storylininspirerat tema är oftast kreativa och ”roliga” 
och barnen blir aktiva på olika vis. Alla fyra lärare menar att det kan vara svårt för de 
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resurskrävande barnen att se en röd tråd i undervisningen och få ett sammanhang i det de 
håller på med. I ett tema som håller på en termin krävs det att man ser delarna för att sedan 
kunna se en helhet i slutändan, men för de barn som har svårt att koncentrera sig och hänga 
med i undervisningen är detta oerhört svårt. De lever i nuet mer och de har svårt att få ihop 
delarna till en helhet.  
 
 
Hur ”ser” ni alla barnen under ett temaarbete, även de barn som har 
koncentrationssvårigheter?  
 

Hur hinner lärarna se alla barnen i ett storylinearbete? Speciellt de barnen som behöver extra 
resurs?  
        Storylinemetoden har gett lärarna A, B och C möjlighet till individanpassning i skolan 
och passar undervisningen i åldersblandade grupper. De tycker att storylinemetoden fungerar 
bra eftersom metoden passar alla barn. De refererar till Lundin i ITiS studiematerial när de 
säger att ”allas starka sidor” kommer till sin rätta eftersom praktiska och teoretiska kunskaper 
integreras. I skolan värderas traditionellt läsa, skriva och räkna men i en storyline får även 
elever som är mer praktiskt inriktade sin chans.52 
Lärarna A B och C kontrollerar vad barnen har lärt sig genom uppsamlingar och genom att de 
har ett sånt bra samarbete med varandra kan de ”se” barnen och deras framsteg. De pratar ofta 
tillsammans och låter alla barnen få delta i diskussionen för att berätta vad de gjort osv.  
        Portfolio*53 är även ett bra sätt att se alla barnen anser lärarna. Då blir det synligt för 
både lärare, barn och föräldrar. Det är detta som är oerhört viktigt och som lärarna poängterar 
många gånger under intervjun. Att det är viktigt att man ser och att man stämmer av 
emellanåt. Det är viktigt att man vet vad målet är och att man kan se det framför sig. De 
känner att det aldrig har varit svårt att få med även de resurskrävande barnen i ett 
storylineinspirerat temaarbete utan känner snarare tvärtom. Det är lättare att få med dessa 
barn, då det blir mer kreativt och ”roligt”.  
 

5.1.1   Sammanfattade kommentarer av intervjuundersökningen  
 

Dessa lärare jag har intervjuat har många års erfarenheter av att arbeta storylininspirerat. Att 
det ingick mycket skapande i denna metod var något som tilltalade dem för att de vill arbeta 
kreativt. De har alla samma grundsyn, de vill gärna prova på olika metoder av undervisning 
för att dels utmana sig själva men även motivera barnen till skolrelaterade arbeten. Eftersom 
de har arbetat under en längre tid som lärare behöver man ett nytänkande då och då för att bli 
uppmuntrade och ta nya tag. Jag upplevde att lärarna hade ett engagemang och ett bra 
samarbete med varandra och att de fortfarande tycker det är roligt att vara lärare. Det märktes 
även på eleverna att de tyckte det var roligt att jobba storylineinspirerat då de var nyfikna och 
ville arbeta.  
        Lärarna som lägger upp sitt arbete utifrån bland annat läroplanen anser att det är viktigt 
att ha med vissa moment i undervisningen för att temaarbetet skall bli lyckat. Att barnen 
själva får vara delaktiga och känna att de klarar av skolan är en viktig del i undervisningen. 
Speciellt för de barnen som bland annat har svårt att koncentrera sig och fokusera på en sak i 
taget. För dessa barn kan den storylininspirerande undervisningen bli krävande och rörig. 
                                                 
52 Lundin 
53 Portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som är lärarledd och elevaktiv, positiv och meningsfull och 
som syftar till att beskriva och tydliggöra vad och hur eleven lär; vill uppnå samt hur eleven tänker kring det 
egna lärandet och vilket stöd som behövs. 
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Eftersom storyline är ett fritt arbetssätt kan det bli uppstå problem och det kan bli mycket på 
en gång för dessa barn. Men detta verkar lärarna vara medvetna om och arbetar 
individanpassat med alla barn men på ett mer genomtänkt och annorlunda sätt med de barn 
som har olika svårigheter. De anser att det aldrig är svårt att få med de barn som bland annat 
har svårt att koncentrera sig eftersom storylinemetoden är en sådan bra metod som är 
spännande och med enkla medel passar och får med alla. Däremot kanske det inte passar alla 
lika bra eftersom vissa barn behöver mer struktur än andra.  
 
Jag kan utläsa från denna intervjustudie att lärarna utgår hela tiden utifrån vad de barn som 
bland annat har svårt att koncentrera sig klarar av och de diskuterar mycket med varandra. De 
stannar upp och tänker på vad denna individ behöver för att kunna gå vidare och är noga med 
att inte utmana dem alltför mycket. De försöker istället se till dessa barns positiva sidor och 
utifrån deras egna behov.  Dessa barn vill så mycket men kanske inte klarar av att göra vissa 
saker, ibland kan det räcka att de får en betydelsefull roll som till exempel kapten på ett 
skepp. Det gäller som lärare att hela tiden vara med och kunna bryta om något händer 
eftersom om det går för långt kan dessa barn bli utpekade och det är något som man skall 
undvika om det går.  
        Anpassningen sker mer med dessa barn i nuläget och de låter även dessa barn få ”tro” att 
de själva styr undervisningen fast det i själva verket är lärarna som styr. För att detta skall 
lyckas krävs det ett samarbete mellan alla lärare och det gäller att läsa av vart denna elev 
befinner sig.  
        Att barn får uppleva är ett viktigt inslag i undervisningen. Det är genom alla upplevelser 
som de kan ta till sig nya fakta och arbeta vidare med temat som pågår. Eftersom dessa barn 
går i lågstadiet kan undervisningen bli styrd av lärarna och eleverna inte få lika stort 
inflytande över undervisningen. Samtidigt passar det de barn som har svårt att koncentrera sig 
eftersom de behöver mer hjälp och mer tillsyn av lärarna.  
        Jag upplever att lärarna inte känner sig osäkra utan istället tvärtom. Visst kan de ibland 
fundera på om de uppnår läroplanen men jag ser ett stort engagemang och en medvetenhet 
hos dessa lärare. Det märks tydligt att lärarna har många års erfarenhet i skolan och har ett 
mycket tydligt ledarskap. Det tror jag är oerhört viktigt när man bestämmer sig för att arbeta 
tematiskt, eftersom det är så mycket runt omkring temat. De försöker se varje individ och 
försöker att anpassa de skolrelaterade arbetena för alla barn, Genom att se varje individ lär de 
sig att se hur barnen arbetar bäst och utifrån det lägger de upp nivån på skolarbetena.  
 

 

5.2   Enkätundersökning 
 

Resultatet redovisas med hjälp av stapeldiagram i procentsats (Bilaga 2) för att lättare kunna 
se en översikt. 39 elever i förskoleklass till årskurs 3 har deltagit i undersökningen. Jag har 
valt att dela upp undersökningsgruppen i två delar och har valt att kalla grupperna för A och 
B. Grupp A består av 5 elever och grupp B består av 34 elever.  
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Figur.1 – grupp A 

 Hur upplever du skolan? 
 

 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår tydligt att samtliga 5 elever i grupp A upplevde att det är mycket 
roligt i skolan.  

 
 
 

Figur.1 – grupp B 
 Hur upplever du skolan? 

 
 
 
 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grupp B upplever 56 % (19) av eleverna att det är mycket roligt i skolan, 38 % (13) upplever 
skolan som ganska rolig. Det framgår även att 6 % (2) upplever skolan som ganska tråkig. 
Ingen i grupp B tycker det är mycket tråkigt.   
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Figur.2 – grupp A  
Hur gillar du att arbeta? 

 
 
Procent (%)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår tydligt att samtliga 5 elever i grupp A gillar att arbeta i grupp.  
 

 

Figur.2 – grupp B  
Hur gillar du att arbeta? 

 
 
 
Procent (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grupp B gillar 79 % (27) av elever att arbeta i grupp, det framgår också att 21 % (7) gillar att 
arbeta ensamma.  
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Figur.3 – grupp A  
Tycker du om att lära dig nya saker i skolan? 

 
 

 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår att samtliga 5 elever i grupp A tycker mycket om att lära sig nya 
saker i skolan.  
 
 
 

Figur.3 – grupp B 
Tycker du om att lära dig nya saker i skolan? 

 
 
 
Procent (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grupp B tycker 56 % (19) av eleverna om att lära sig nya saker i skolan, 38 % (13) är ganska 
intresserade att lära sig nya saker i skolan. Det framgår även att 6 % (2) är lite intresserade av 
att lära sig om nya saker i skolan.  
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Figur.4 – grupp A  
Hur har det varit att arbeta med storyline, till exempel med temat ”underjorden”? 

 
 
 
 
Procent (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga kunde eleverna svara flera alternativ. Av diagrammet framgår det tydligt att 
100 % (5) av eleverna tycker om att arbeta storylineinspirerat och att ingen av de tillfrågade 
upplevde storyline som ointressant och tråkigt.  
Samtliga 5 elever i grupp A uppfattar att det är både roligt, intressant och spännande att arbete 
med storyline. 
 
 

Figur.4 – grupp B  
Hur har det varit att arbeta med storyline, till exempel med temat ”underjorden”? 

 
 
 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga kunde eleverna svara flera alternativ. Av diagrammet framgår det tydligt att 
100 % (34) av eleverna tycker om att arbeta storylineinspirerat och att ingen av de tillfrågade 
upplevde storyline som ointressant och tråkigt.  
Samtliga 34 elever i grupp B uppfattar att det är både roligt, intressant och spännande att 
arbete med storyline. 
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Figur.5 – grupp A 
Hur arbetade du under storylineprojektet ”Under jorden”? 

 
 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår att i grupp A, uppfattade 60 % (3) av eleverna ha arbetat ganska bra 
och 40 % (2) av eleverna arbetat ganska dåligt under storylineprojektet ”Under jorden”.  
 
 
 

Figur.5 – grupp B 
Hur arbetade du under storylineprojektet ”Under jorden”? 

 
 
 
 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grupp B, uppfattade 18 % (6) av eleverna att arbeta mycket bra under projektet ”Under 
jorden”. 64 % (22) av eleverna uppfattade sig själva arbeta ganska bra under 
storylineprojektet. 12 % (4) ansåg sig själva ha arbetat ganska dåligt, av diagrammet framgår 
även att 6% av eleverna ansåg sig själva arbetat mycket dåligt.  

 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 



  

 - 29 - 

 
Figur.6 –grupp A  

Skulle du kunna tänka dig att arbeta på detta sätt igen? 
 

          
 
Procent (%) 
 

  
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår tydligt att 100 % (5) av eleverna i grupp A anser att de skulle kunna 
tänka sig att arbeta på detta sätt igen. 
 

 
Figur.6 –grupp B  

Skulle du kunna tänka dig att arbeta på detta sätt igen? 
 
 
 
Procent (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av diagrammet framgår tydligt att 100 % (34) av eleverna i grupp B anser att de skulle kunna 
tänka sig att arbeta på detta sätt igen.   
 
Enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga som löd; Vad anser du är det 
bästa/sämsta med arbetssättet storyline? Utifrån svaren kan jag utläsa att samtliga elever i 
grupp A uppfattar storyline som en positiv undervisningsmetod. Samtliga elever med svarade 
så här;   
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”Det är roligt att arbeta i grupp eftersom när man är själv känner man sig som i en annan 
värld”  

”Det bästa är att man har roligt” 
 

”Att göra saker som är svårt är bra, att gå igenom tidstunneln var jätte jätte svår” 
”Det bästa är = vi lär oss mer än vanligt” 

 
”När vi har matte på ett roligt sätt” 

”Ibland kan det bli för jobbigt att arbeta många, då kan man gå undan eller be fröken om 
hjälp” 

 
”Det roligaste är att leka” 

”Det svåraste var leken med mullvaden under jorden, men det var också väldigt roligt” 
 

”Ganska jobbigt att jobba så här, det tar så lång tid när man måste jobba med så långa grejer” 
 

 
 
5.2.1   Sammanfattade kommentarer av enkätundersökningen med grupp A 
 
Utifrån denna enkätundersökning med fokus på grupp A kan jag utläsa att samtliga elever 
med koncentrationssvårigheter trivs i skolan och känner sig motiverade till skolarbete i 
samband med storylineundervisningen. De verkar tycka om att arbeta i grupp och utläser 
också att det inte tycker det är kul att arbeta ensam. Dessa elever verkar vara positivt inställda 
till skolan och anser att det är både roligt, spännande och intressant att arbeta under den 
storylineinspirerande undervisningen. De verkade inte heller tycka skolans undervisning är 
tråkig och ointressant. Under deras förra temaarbete ”Under jorden” kan jag utläsa att 
samtliga elever i grupp A ansåg sig själva ha arbetat ganska bra samt ganska dåligt. Ingen av 
dessa elever ansåg sig själva ha arbetat mycket bra eller mycket dåligt.  
         
I grupp B anser lite mer än hälften av alla elever att det är mycket roligt att gå i skolan, den 
andra hälften är inte lika motiverade till skolarbetet. Mer än hälften tycker om att arbeta i 
grupp, en liten mindre del arbetar hellre ensamma. Lite mer än hälften är mycket positivt 
inställda till skolan, den andra hälften känner sig ganska eller lite intresserade av skolarbeten. 
Dessa elever anser dock att det är både roligt, spännande och intressant att arbeta under den 
storylineinspirerande undervisningen. Under deras förra temaarbete ”Under jorden” kan jag 
utläsa att den största gruppen anser sig själva ha arbetat ganska bra, en mindre del anser sig 
själva ha arbetat mycket bra medan en ännu mindre del anser sig själva ha arbetat ganska 
dåligt samt mycket dåligt.  
         
Sammanfattningsvis verkar båda grupperna ha en positiv inställning till skolan men det som 
skiljer grupp A mot grupp B i stora drag kan vara självförtroendets betydelse, vad man klarar 
av och vad man inte klarar av. Grupp A verkar inte inse att de själva räcker till i alla 
arbetssituationer med tanke på ingen ansåg sig ha arbetat mycket bra i projektet ”tema jorden” 
utan istället ansåg sig ha arbetat ganska bra samt ganska dåligt. Jag tolkar det som att de vill 
arbeta men att de inte alltid känner sig nöjda med deras egen insats i skolrelaterade arbeten. 
Jag tror även att de inte alltid förstår syftet med arbetet som görs i en storyline och att det kan 
försvåra deras egen insats.  
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6   Diskussion  
 
I mitt examensarbete har jag bland annat valt att undersöka storylinemetodens 
anpassningsbarhet till de barnen som har koncentrationssvårigheter och ta reda på om det är 
en bra metod för dessa barn. Jag har även undersökt storylinemetoden och vad den innebär 
metodiskt.  
 

6.1 Kritisk granskning av undersökningen  
 
Jag ställer mig kritisk till litteraturen eftersom det fanns få böcker som handlade om anpassad 
undervisning och barn med bland annat koncentrationssvårigheter. Däremot fanns det mycket 
litteratur som enbart fokuserar på storyline och dess metod, men som jag i detta fall inte haft 
så mycket nytta av.  
        Den empiriska undersökningen gick bra eftersom de lärare jag haft kontakt med varit 
hjälpsamma och utan de hade min undersökning aldrig blivit av. Jag har fått varit delaktig i 
den storylineinspirerande undervisningen och fått se med egna ögon hur de elever som bland 
annat har svårt att koncentrera sig blir bemötta av olika lärare. Jag har även fått se hur de 
arbetar och under ett par gånger fått se hur dessa elever arbetar i en storyline. Jag har varit 
engagerad och känt att jag har haft det lätt med att ta egna initiativ till diskussioner med bland 
annat dessa fem elever som har svårt med inlärningen på olika sätt i skolan. Däremot anser 
jag att tiden inte alltid räckte till och jag hade velat göra min enkätundersökning större för att 
få ut mer av min undersökning.  
        Det kändes bra när jag genomförde intervjuerna eftersom lärarna var så tillmötesgående. 
Jag fick den tiden på mig som jag behövde Jag hade även mejlkontakt med lärare A B och C i 
efterhand. Efter avslutad undersökning kände jag att det räckte med fyra intervjuer. Det gav 
mig tillräcklig information för att kunna få ett svar utifrån mitt syfte. Men eftersom jag inte 
bandade intervjuerna kände jag att jag inte fick med allt som sades. Direkt efter intervjuerna 
satte jag mig ner och antecknade igen för att skriva rent och tillföra anteckningar, det var 
skönt att jag gjorde det eftersom jag då kunde gå tillbaka i mina anteckningar och titta. Det 
var ett par frågor som var oklara och jag hade då möjligheten att mejla intervjupersonerna.  
 
Genom att jag använde mig utav kvalitativa intervjuer i min metod upplevde jag att jag fick ut 
mycket. Jag fick möjligheten att ta del av lärarnas åsikter och motiveringar till deras 
undervisningssätt och det var det som var dels poängen med undersökningen. Jag upplevde 
även att intervjuerna kändes tillförlitliga med tanke på pedagogernas många års erfarenheter 
inom skolan. Däremot kan jag i efterhand undra om min kvalitativa undersökning hade blivit 
annorlunda om jag hade fått möjligheten att göra intervjuerna enskilda.  
 

6.2  Granskning av resultatet i förhållande till litteraturen och 
egna reflektioner  
 

6.2.1   De teoretiska grunderna för storyline  
 

Storyline bygger bland annat på konstruktivistiska teorier om lärandet där lärandet är en 
aktivitet som den lärande själv utför av egen vilja och utifrån det egna intresset. Genom att 
man använder sig av praktiska övningar i undervisningen tror jag spelar en stor roll för de 
barn som har svårt med att koncentrera sig. Precis som Johan Dewey förespråkar är barnens 
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egna föreställningar och upplevelser en viktig del i en storyline. Talesättet ”learning by 
doing” förknippar man med honom och som betyder att man lär sig genom att göra.54  
        Att Piagets tankar genomsyrar storylinemetoden är tydlig eftersom det är en arbetsmetod 
som bygger på att eleverna bland annat får upptäcka, utforska och reflektera genom de olika 
upplevelser de är med om.55 Piaget ansåg också att undervisningen skulle vara kreativ. Han 
ville att undervisningen skulle vara laborativ och att klassrummet skulle vara fyllt av material 
som väcker lust till att lära.56 Av mina erfarenheter av att arbeta med barn i skolan kan jag 
bara se positivt på att ett klassrum skall vara spännande och väcka lust till att lära. Speciellt 
för de barn som tycker att skolan är jobbig. Så länge klassrummet inte är för stökigt och det 
inte finns allt för mycket spännande som gör att de inte kan jobba för den skullen, anser jag 
att det bara är till en fördel.  
        Under enkätundersökningen ställde jag en öppna fråga om vad eleverna anser är det 
bästa/sämsta med arbetssättet storyline och två av de förklarade följande:  
   

”Det bästa är när man får måla” 
”Det bästa är när vi har matte på ett roligt sätt” 

 
Vygotskij menade även att fantasin var av stor betydelse för att inlärning skulle kunna ske57 
och det är där vi lärare kommer in. Det är vår roll i undervisningen att nyfiket ställa frågor för 
att barnens fantasi skall utvecklas. Vygotskij som också pratar om att det är oerhört viktigt att 
lärarna förstår eleverna för att kunna hjälpa dem i utvecklingen. Det är därför viktigt att 
dialogen i klassrummet är oerhört stor. Vygotskij anser att språket har en stor betydelse och 
att barnens språk är grunden till uppbyggandet av ett medvetet tänkande. I en storyline arbetar 
eleverna ofta i grupp med olika problemställningar som kräver dialog eleverna emellan. För 
de barn som tycker att skolan är krävande och inte alltid hänger med i skolarbetet tror jag att 
ett arbete i grupp ibland kan vara till en nackdel snarare än en fördel. De brukar oftast vilja 
arbeta ensamma men det beror också på val av grupp, ibland kan drivkraften vara att få jobba 
i grupp eftersom man då får vara tillsammans med sin kompis. Precis som lärarna i min 
intervjustudie pratade om att arbeta utifrån barnens intressen och kvalitéer tror jag är oerhört 
viktigt. Att inte låta dessa barn känna motgång i undervisningen utan istället känna att de 
klarar av uppgiften för att känna sig delaktiga.  
 

6.2.2   Anpassad undervisning 
 

Undervisningen måste kännas meningsfull för elever i skolan inte minst för de eleverna med 
koncentrationssvårigheter. Det är lärarnas uppgift att motivera och engagera dessa elever och 
styra arbetet så att blir intressant nog för dem att arbeta. Kadesjö nämner att det är vanligt att 
lärare säger att barn har svårt att koncentrera sig58 vilket jag håller med om. Allt för många 
gånger har jag varit med om eller hört lärare säga att han har koncentrationsproblem och 
hjälper honom så gott det går. Barn som har koncentrationssvårigheter har svårt med att 
fokusera på en uppgift under en längre tid. Många av de elever som har inlärningssvårigheter 
av olika slag vill ha uppmärksamhet och är mer intresserade av att bli hörda än att lyssna. 
Creswell som arbetar aktivt med storylinemetoden menar att man får anpassa undervisningen 
efter individens färdigheter. Han menar att alla hans elever upplever storylineundervisningen 
som meningsfull och där eleverna arbetar därför att de vill det inte för att läraren har sagt åt 
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57 Falkenberg & Håkansson  
58 Kadesjö 
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dem att göra det.59 Det krävs vuxenstyrning med tydliga gränser och regler för sitt beteende. 
Det måste man veta när man jobbar med barn som har koncentrationssvårigheter är att man 
ibland får förlita sig på stundens ingivelse. Min erfarenhet av att bemöta barn med olika 
inlärningssvårigheter är att man måste agera och få dem intresserade i nuet, det tror jag man 
kan ta tillvara på när man arbetar storylineinspirerat. Jag tror på ”ögonblicksmetoden” som 
jag kallar det, vilket menas med att man fångar eleven i nuläget och tar tillvara på deras 
intressen i nuet för att sedan linda in det i arbetet.  
        Några av grundelementen i konstruktivismen är just att lärandet är en aktivitet som den 
lärande själv utför av egen fri vilja och utifrån det egna intresset menar Moreau och 
Wretman60 Dessa barn behöver arbeta utifrån det egna intresset för att känna sig motiverade 
till skolrelaterade arbeten. Om de känner att koncentrationen sviktar och de inte kan hålla kvar 
sin uppmärksamhet på det de håller på med övergår det till att göra något mer stimulerande 
för deras del. Som i många fall kan vara till exempel att vandra omkring i klassrummet, busa 
med andra barn mm. Det är just därför som dessa barn behöver omedelbar tillfredsställelse 
och det gäller att bemöta dem på deras nivå och framförallt inte ge dem fel saker att arbeta 
med som lärare A, B och C påpekade under intervjun, det är då det kan gå riktigt illa och det 
kan resultera i att de inte vill arbeta mer.  
 
För många barn tror jag ett arbete i en storyline kan kännas osammanhängande om man 
arbetar med ett tema till exempel en gång i veckan. De kan vara svårt för att dem att se den 
röda tråden. Upplever de då någon meningsfullhet? Har de då lärt sig något? Efter att ha 
deltagit i temaundervisningen på skolan anser jag att storyline verkar ha en positiv inverkan 
på barn med koncentrationssvårigheter och det är en metod som kan passa dem eftersom de 
kan delta på olika vis. I storylinemetoden får barnen lära sig bland annat att samtala och 
utforska genom upplevelsepräglade förhållanden61 och det är just dels därför 
storylinemetoden passar bra för dessa barn. Att få arbeta kreativt och få använda kroppen tror 
jag är oerhört viktig för alla barn men kanske speciellt för de barn som har svårt att 
koncentrera sig. När man arbetar storylineinspirerat arbetar man kreativt och det väcker en 
nyfikenhet hos alla elever. Det är en mycket praktisk arbetsmetod, där undervisningen är 
varierad och rolig och det tror jag underlättar för dessa barns inlärning. Sen kan man inte 
alltid räkna med att dessa barn alltid förstår syftet med undervisningen och att den alltid ska 
kännas meningsfull. Jag anser att man kommit långt om man lyckas engagera barnen och låta 
dem få uppleva och söka egna svar och så länge man som lärare har svar på varför vi gör det 
vi gör, kan vi överlåta det största ansvaret på oss. 
        Jag blev nyfiken på ”de sju frågorna” som en utav lärarna i min kvalitativa intervju 
tipsade mig om. Om man alltid ser till att barnet alltid har visuella svar på de sju frågorna (se 
bilaga 3) fungerar allt bättre.  
 
Samtliga intervjupersoner anser att de känner att det aldrig varit svårt att få med dessa barn i 
ett temaarbete, de känner snarare tvärtom. De anser att det är lättare att få med dessa barn, då 
det blir mer kreativt och roligt. Däremot kanske denna metod inte passar alla lika bra eftersom 
vissa barn behöver mer struktur än andra. Precis som lärarna i min intervjustudie sa; - ”Vi 
hinner reflektera under tiden som vi har ett storylineprojekt och det är även då vi hinner se 
vad vi kan göra bättre med en elev som behöver extra stöd. Man hinner ta tag i saker som inte 
fungerar så bra för barnet redan innan det sker”.  
        Lärare A, B och C nämner att den storylineinspirerande undervisningen kan bli krävande 
och rörig för de barn som har inlärningssvårigheter. Eftersom storyline är ett fritt arbetssätt 
kan det uppstå problem och det kan bli mycket på en gång för dessa barn. Men jag anser ändå 
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att  storyline är en metod som skulle kunna motivera dessa elever och där även läraren kan 
sträva efter att varje elev ska kunna lära sig på sin egen nivå och samtidigt kunna arbeta 
individuellt med varje elev. Samtliga lärare jag intervjuade menar också att ”allas starka 
sidor” kommer till sin rätta eftersom praktiska och teoretiska kunskaper integreras. Även 
Lundin menar att i skolan värderas traditionellt läsa, skriva och räkna men i en storyline får 
även elever som är mer praktiskt inriktade sin chans.62 Arbetssättet i en storyline verkar vara 
spännande och som med enkla medel kan uppmuntra elever till skolrelaterade arbetsuppgifter. 
Däremot kanske det inte passar alla lika bra eftersom vissa barn behöver mer struktur än 
andra. 
 

6.2.3   Förankring av storyline till styrdokumenten 
 
Storyline är en bred undervisningsmetod där läroplanerna kommer in som en naturlig del i 
undervisningen. De tre aspekterna som Moreau och Wretman nämner i Lpo94 om 
elevinflytandet, elevens förkunskaper samt de estetiska uttrycksformerna finns med i en 
storyline och jag tror att det är mycket därför denna metod fungerar så bra på alla elever. Jag 
tror att storyline kan fånga de elever som tycker skolan är ointressant genom att arbeta 
praktiskt eller teoretiskt. I en storyline har man möjligheten av att få välja och bara det skapar 
många förutsättningar i undervisningen.  
 

6.2.4   Slutsatser kring examensarbetet  
 

Efter att ha arbetat med detta examensarbete har jag fått en positiv inblick i storyline och dess 
påverkan på barn med koncentrationssvårigheter. Jag anser att min undersökning har gett mig 
svaret på mitt syfte och att jag kan se många vinster till varför denna metod kan fungera för 
dessa barn. Fördelarna är många om förutsättningarna är så att man arbetar i ett fungerande 
arbetslag. Dessa barn behöver tydlighet och struktur, annars kan det bli alldeles för mycket för 
dem. Min studie visar att det finns fler fördelar än nackdelar med metoden och jag tror att 
man definitivt kan bidra till och påverka dessa barn till det positiva genom denna metod. Men 
det är mycket upp till läraren, kanske har läraren en för stor roll? En lärare ska se till den 
enskilde elevens behov samtidigt som hon ansvarar för hela klassen och även organisera 
arbetet så att det fungerar bra. Men inte minst utav allt som jag anser är kanske det mest 
viktiga, att åstadkomma en spännande läromiljö. Planerar man och lägger upp undervisningen 
utifrån sina elever tror jag att det blir lättare att klara av alla dessa saker och man måste vara 
medveten och tänka på att man faktiskt kan förändra en elevs inställning till skolan men även 
förbättra dess arbetssituation. 

 

6.3   Fortsatt forskning  
 

För vidare forskning skulle det vara intressant att titta närmare på olika arbetsmetoder som 
finns för de barn som behöver mer struktur i skolan. Det skulle även vara intressant att göra 
en undersökning om pedagogers olika undervisningssätt för att få reda på mer om vilka 
arbetsmetoder som är bra för dessa elever.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur kom du i kontakt med arbetsmetoden storyline?  

3. Hur länge har du arbetat med arbetsmetoden storyline? 

4. Vad är det inom storyline som tilltalar dig mest?   

5. Hur upplever du att storyline fungerar som arbetsmetod/undervisningsmetod?  

6. Varifrån får du idéer och inspiration till ett storyline tema?  

7. Vilka är skillnaderna mellan att arbeta med storyline och ”vanlig traditionell 

undervisning”?  

8. Berätta hur du arbetar för att ämnesintegrera undervisningen i storyline?  

9. Integrerar du alla ämnen i ett storylinearbete? I så fall hur går du tillväga? Om du inte 

gör det vad tror du att det beror på?  

10.  Upplever du att det är lätt att få alla elever intresserade?  

11.  Passar storyline alla barn?  

12.  Har du någon erfarenhet av att bemöta barn med koncentrationssvårigheter?  

13.  Har du någon erfarenhet av att arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter 

under ett storylinearbete?  

14.  Arbetar du annorlunda med dessa barn? I så fall hur?  

15.  Gör du storyline undervisningen annorlunda för de barn med behov av särskilt stöd?  

16.  Tycker du att storyline är en bra arbetsmetod för barn med koncentrationssvårigheter? 

I så fall varför/varför inte?  

17.  Hur tror du att de barna med koncentrationssvårigheter upplever ett storylinearbete?  

18.  Tror du att de barna med koncentrationssvårigheter lär sig på ett bättre sätt under ett 

storylinearbete, än en traditionell undervisning? 
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Bilaga 2 
 
Enkät 1 

 

1. Jag är:        

(kryssa i svarsalternativet)   Pojke:  Flicka: 

 

2.Födelseår _______  

 

3. Hur upplever du skolan?  

(kryssa i ett av alternativen)  

 

� Mycket roligt  

� Ganska roligt  

� Ganska tråkigt  

� Mycket tråkigt  

 

4. Hur gillar du att arbeta?  

� Ensam 

� I grupp  

 

5. Hur är ditt intresse att lära dig fakta om något nytt, som till exempel om Carl 

von Linné? (tycker du om att lära dig nya saker)  

� Mycket intresserad 

� Ganska intresserad  

� Lite intresserad  

� Inte alls intresserad  
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6. Hur är ditt intresse för den nya fakta efter storyline arbetet? Till exempel efter 

att ni arbetat med temat ”Under jorden”?  

 

� Mycket intresserad 

� Ganska intresserad  

� Lite intresserad  

� Inte alls intresserad  

 

7. Hur har det varit att arbeta med storyline? Till exempel med temat ”Under 

jorden”. (kryssa i ett eller flera alternativ)  

 

� Roligt        

� Intressant 

� Spännande  

� Ointressant  

� Tråkigt  

 

8. Hur arbetade du under storylineprojektet ”Under jorden”?  

(Kryssa i ett alternativ)  

 

� Mycket bra  

� Ganksa bra  

� Ganska dåligt  

� Mycket dåligt  

 

9. Tycker du att du lärde dig något under arbetet med ”Under jorden”?  

  

� Mycket  

� Ganska mycket  

� Ganska lite  

� Inget alls  
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10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta på detta sätt igen?  

(kryssa i ett av alternativen)  

 

� Ja 

� Nej  

I så fall varför? _______________ 

 

11. Vad anser du är det bästa/sämsta med arbetssättet Storyline?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan/Annica 
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Bilaga 3 
 
 
________________________________________________________________ 
 

 
DE SJU FRÅGORNA 

 

- Vad skall jag göra nu? 
- Var ska jag vara?  
- Med vem ska jag vara?  
- Hur länge ska det hålla på?  
- Vad ska hända sen?  
 
- Vad ska jag ha med mig?  
- Varför ska jag göra det? Vad är meningen?  

 
 
________________________________________________________________
Om man ser till att barnet alltid har visuella svar på dessa frågor fungerar allt bättre. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 


