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Abstract 
The aim of this study is to elucidate how a number of pupils in grade four experience 

the Storyline working method and its influence on their perception of oral 

presentations to the class. The main method used in the study was qualitative 

interviews. A questionnaire was administered in order to elicit the views of the whole 

class about Storyline and about talking in front of others, and in order to see which 

pupils were suitable to interview. The selection consisted of twenty-two pupils in 

grade, six of whom were interviewed.  

The result showed that Storyline was appreciated by the pupils, who found the 

method interesting, engaging, and a positive factor in making the teaching meaningful. 

The Storyline method has been shown in this study to make it easier for pupils who 

otherwise find it difficult to talk in front of the class. According to the respondents, 

this is due to group presentations, visualizations, and the fact that the pupils are not 

forced to talk about their own lives and experiences. The pupils have fun and are 

inquisitive, which is a key factor in all teaching. 

Nyckelord  
Storyline, motivation, muntliga redovisningar, elevperspektiv, årskurs fyra,  
 
 
English title 
Storyline´s effect on oral presentations from a student perspective. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är det betydelsefullt att kunna uttrycka sig för att kunna påverka 

och göra sin röst hörd, menar Cederberg (1997). Hon lyfter också att kommunikation 

är avgörande för inlärning. Dock finns det många människor, unga som gamla, som 

upplever att det värsta som finns är att tala inför andra. Det finns elever som stannar 

hemma från skolan på grund av muntliga redovisningar, vilket gör att de missar 

betydelsefulla moment i undervisningen (Nybäck, 2012). Rädslan för att tala inför 

andra går att träna bort med rätt metoder och stöd (Cederberg 1997). I kursplanen för 

grundskolan (Lgr11) i ämnet svenska finns mål som berör muntliga redovisningar för 

olika mottagare. Elever ska lära sig hur en muntlig framställning ska planeras, 

genomföras samt hur kroppsspråket påverkar redovisningen (Skolverket, 2011). En 

metod som innehåller flera redovisningstillfällen och därmed träningstillfällen, är 

Storylinemetoden. 

Jag fick under min praktik HT 2014 och VT 2015 följa ett Storylineförlopp 

under tio veckor. Storyline är en ämnesövergripande arbetsmetod som vävs ihop till 

en berättelse med en röd tråd, där enbart fantasin och kreativiteten sätter gränser 

(Lindgren, 2000). I en Storyline skapas en fiktiv plats där olika händelseförlopp 

utspelar sig. Elever utgår från varsin karaktär som lever på platsen. Syftet med 

Storyline är att motivera, intressera och göra undervisningen meningsfull för elever, 

genom att vara knuten till deras vardagsliv. Undervisningen i en Storyline ska helst 

utgå från elevers befintliga kunskaper, vilket i sin tur innebär att undervisningen 

individanpassas (Falkenberg & Håkonsson, 2004). Ett vanligt förekommande moment 

i Storylinearbetet är de muntliga redovisningarna. Det jag la märke till under min 

praktik var att flera elever som tidigare har tyckt att det varit väldigt jobbigt att tala 

inför andra, verkade uppleva det mindre jobbigt då de fick stiga in i sina karaktärer 

och stå framför klassen tillsammans med sina ”familjer”. Jag upplevde också att 

eleverna visade stort intresse och engagemang under arbetet. Jag blev nyfiken på vad 

det kunde bero på.  
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Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa hur ett antal elever i årskurs fyra upplever 

arbetsmetoden Storyline. Studiens frågeställning är:  

 

• Kan arbetsmetoden Storyline bidra till att elever upplever att det är enklare att 

tala inför klassen och i så fall varför? 

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet beskrivs först Storylinemetodens historia och framväxt. Därefter 

ges en djupare beskrivning av metoden som kommer att ställas i relation till tidigare 

forskning. Ett avsnitt behandlar elevers olikheter och lärares uppdrag i klassrummet. 

Vidare presenteras tidigare forskning om elevers uppfattning av muntliga 

redovisningar samt Storylines påverkan på muntliga redovisningar. Avslutningsvis 

kommer den teoretiska utgångspunkten att presenteras. 

2.1 Storylines historia och framväxt 

Storylinemetoden utarbetades efter att Skottland fick en ny läroplan 1965 som krävde 

ämnesintegration (Lindberg, 2000). Detta beslut grundades på att en undersökning 

visat att skolan behövde förändra sin undervisning, främst för elever i åldrarna fem 

till tolv år, till en mer ämnesintegrerad undervisning. Den nya metoden skulle hjälpa 

lärare att ge lärandet ett meningsfullt sammanhang (Bell, 2001).  

Storylinemetoden har spridit sig över världen och används idag i många länder. 

Anledningen till att Storyline har fått sådan spridning världen över är att den kan 

anpassas till varje lands kultur och läroplan (Forssell, 2005). Det finns inte mycket 

forskning kring Storylinemetoden trots dess spridning.  

2.2 Storyline, ”den röda tråden”  

I Storylineboken poängterar Falkenberg och Håkonsson (2004) att de utgår ifrån sin 

egen tolkning av metoden när de beskriver Storyline och menar att det inte går att 

göra någon entydig beskrivning av Storyline. För att skapa en Storyline behövs fyra 

nyckelingredienser. Dessa fyra är en tid, en plats, några personer eller varelser som 

lever där samt olika händelser. Läraren kan själv, eller i samspel med eleverna, 

anpassa dessa nyckelingredienser efter undervisningens syfte (Falkenberg & 

 5 



Håkonsson, 2004). En Storyline kan utspela sig i allt från en djurpark till en medeltida 

stad.  

Erik Lindberg (2000) framhäver att han förgäves försökt komma fram till en 

svensk term för Storyline. Det närmaste han kom var ”den röda tråden”. ”Den röda 

tråden” är själva berättelsen som växer fram under arbetets gång genom flera olika 

miniprojekt, menar Anna Forssell (2004). Hon lyfter Storyline som en lärarstyrd men 

elevaktiv metod, som utgår från elevers befintliga kunskaper, vilket innefattar två av 

flera mål i den svenska läroplanen: ”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt 

elevinflytande gynnas” (s.18) och ” undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (s.8). Storylineskaparen Steve Bell menar ”att det som 

redan finns inom varje elev är en av de bästa resurser som finns i ett klassrum” (2001, 

s.2). Det är upp till varje lärare att bestämma vilka ämnen och mål som ska behandlas 

och vilka arbetsmetoder som ska tillämpas för att anpassa undervisningen till eleverna. 

Arbetet genomförs under en längre tidsperiod och kan utföras på olika sätt beroende 

på hur lärare väljer att arbeta med metoden och lyckas engagerar dennes elever. 

Metoden kan fungera som ett komplement till annan undervisning med exempelvis 

arbetsböcker, förklarar Ahlquist (2014).  

Det är positivt för undervisningen att lärare använder elevers fantasi som en 

tillgång, eftersom fantasi är det starkaste inlärningsinstrumenten hos barn, enligt 

Kieran Egan (1995). Han lyfter att lärare kan få elever mer engagerade genom 

användning av berättelser och sagor i undervisningen. Sagor väcker känslor på olika 

sätt, menar Egan. Han förklarar att känslor är betydelsefulla för förståelse, 

intresseskapande och för att bidra till att göra undervisningen meningsfull för elever, 

vilket är betydande vid utveckling av kunskap. Egans teori kan knytas till den 

berättelse som Falkenberg och Håkonsson (2004) menar skapas i en Storyline. Den 

fiktiva värld som utspelar sig i en Storyline tvingar inte elever till jämförelse med sina 

egna liv utan de erbjuds att använda sin fantasi. I det tidigare nämnda Storylinearbetet 

jag fick ta del av (bilaga 1) skulle familjerna planera sin drömsemester, men i 

verkligheten är det långt ifrån alla barn som får möjlighet till att uppleva det. I elevers 

vardag finns det mycket som de inte vill dela med sig av inför sina klasskompisar. Att 

tvinga elever att dela med sig av sådant de inte vill kan hämma elevers utveckling 

(Grip, 2015).  
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2.2.1 Händelser utmanar elevers tankegångar 
Olika händelser utformas under storylineförloppet och utmanar elever samtidigt som 

händelserna får berättelsen att fortsätta (Falkenberg & Håkonsson, 2004). Lärare kan 

lägga in frågor som får elever att fundera på och diskutera värdefrågor (Forssell, 

2004). Bell menar att en viktig beståndsdel i Storyline är respekt och han syftar både 

på att elever ska behandlas respektfullt och att elever ska utveckla respekt för andra 

(2001 s.4). Undervisningen ska verka för att ”förbereda eleverna för delaktighet och 

medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle” (Skolverket 2011, s.15). Under arbetets gång inträffar flera händelser i 

form av öppna frågor och problemställningar som elever ska arbeta med. Händelserna 

kräver att elever funderar och diskuterar. Öppna frågor innebär att det inte finns något 

rätt svar utan elever kan komma fram till olika lösningar; uppgifterna kan handla om 

att ta hand om ett djur, bygga ett hus eller planera en resa. Läraren har uppsatta mål 

för vad elever ska lära sig genom Storyline och styr undervisningen mot målen 

genom varierande uppgifter.  

Genom att använda arbetsmetoden Storyline i undervisningen behandlar elever 

situationer som kan inträffa i potentiella vardagssituationer. Därigenom kan skolan 

hjälpa förbereda eleverna för livet utanför skolan. Bell skriver om 

Storylinearbete: ”på ett mycket tydligt sätt kopplar vi klassrumsarbetet till det 

verkliga livet och visar att lärandet är ett livslångt projekt” (2001 s.4). Metoden ska 

alltså verka för att förbereda elever för det verkliga livet. Det innebär att 

undervisningen behöver vara tydligt kopplad till samhället och inte fungera som en 

isolerad verksamhet. Även Ahlquist (2012) framhäver att det är betydelsefullt att 

undervisningen speglar det omgivande samhället. Metoden bidrar till en lustfylld och 

lärorik undervisning (Creswell 1997; Gürol & Kerimgil, 2012). Ett Storylinearbete 

kräver dock struktur, planering och mycket tid (Falkenberg & Håkonsson, 2004; 

Gürol & Kerimgil, 2012), vilket kan skapa svårigheter med genomförandet. 

2.2.2 Skapande verksamhet och grupparbeten 
Ahlquist har undersökt sambandet mellan att ha roligt och framgångsrik inlärning i 

engelska genom användningen av Storyline (2012). Metoden uppfattas som rolig och 

spännande av både vuxna och barn, eftersom elever tillåts att drömma sig bort 

(Lindberg, 2000; Ahlquist, 2012). Det som upplevs roligast av elever i Ahlquists 

studie är: varierat arbetssätt, skapande verksamhet, grupparbete, 
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verklighetsanknytning, användning av fantasi och möjlighet till fritt skrivande (2012, 

s.48). Falkenberg och Håkonsson (2004) lägger vikt vid elevers behov av upplevelse 

vid inlärning. Genom bland annat kreativt skapande, skrivande, diskussioner och 

redovisningar skapar lärare och elever en fiktiv värld i exempelvis 2D- och 3D-format. 

De praktiska och estetiska inslagen är ett måste i en Storyline och bör förekomma ofta. 

Platsen, tiden och varelserna visualiseras, vilket bidrar till att elever enklare kan 

identifiera sig med sina karaktärer, enligt Forssell (2004). Hon lyfter elevers 

identifikationer med sina karaktärer som en betydelsefull faktor för deras 

engagemang och motivation. Visualiseringarna skapas av elever med hjälp av fantasi 

och kreativitet.  

John Hattie (2012) har sammanställt och rangordnat 138 faktorers påverkan på 

elevers studieresultat. Hans undersökning visar att lekbaserade program kom på 47:e 

plats, vilket innebär att de har stor positiv effekt på barns lärande (s.120). 

Lekbaserade program innebär att elever möter utmaningar och samarbetar i leken, 

vilket kan bidra till att de utvecklar kunskaper. Gürol och Kerimgil skriver att om 

elever ska hinna med både kreativt arbete, ta flera beslut och arbeta med 

begreppsutveckling så kan det ibland krävas längre lektioner än vanligt. I ett 

Storylinearbete finns det risk för att elever vill lägga för mycket tid på den skapande 

verksamheten. Falkenberg och Håkonsson (2004) lyfter att elever behöver få tid till 

kreativt skapande, men att arbetet också måste föras framåt. Det är betydelsefullt att 

undervisningen både innehåller teoretiska moment och praktiska moment.  

Kommunikation har i den senaste läroplanen (Lgr11) fått större betydelse i 

undervisningen än tidigare, eftersom kommunikation anses ha en positiv inverkan på 

elevers inlärning (Skolverket, 2011). Enligt läroplanen ska lärare sträva efter att ge 

elever möjlighet till ”att ta initiativ och ansvar och utveckla sin förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra” (Skolverket, 2011, s.9). Lärarna ska, 

enligt de övergripande målen i den svenska läroplanen (Lgr11) utforma 

undervisningen så elever både lär sig att arbeta individuellt och i grupp. Arbetet i 

Storyline varieras mellan grupparbete och individuellt arbete, skriver Falkenberg & 

Håkonsson (2004). De poängterar också att elever utvecklar kunskap genom 

kommunikation med varandra. Klassrumsdiskussioner visar sig också enligt Hatties 

(2012) slutsatser, vara en faktor, som har stor påverkan på elevers studieresultat 

(s.312). Genom arbetsmetoden Storyline ska undervisningen varieras mellan 

individuellt arbete och grupparbete under flera moment, så elever ges möjlighet att nå 
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målen i läroplanen. Ahlquist (2014) visar att de elever som deltog i hennes studie 

utvecklade mer kunskap om de fick arbeta i grupp. Elevers arbete i smågrupper med 

meningsfulla uppgifter som vävs samman i en berättelse lyfter Ahlquist som en av 

Storylines mest betydelsefulla beståndsdelar (2014). Grupparbete förespråkas, men 

om grupparbete ska ge en positiv effekt på elevers inlärning krävs fungerande 

gruppkonstellationer, betonar Aysun Gürol och Seda Kerimgils (2012). I Gürol och 

Kerimgils (2012) undersökning av Storyline ur ett lärarperspektiv poängterar lärare 

att gruppdeltagarna kan ha olika idéer som de envist vill genomföra med sin grupp. 

Det ses som en svårighet, eftersom ett fungerande grupparbete kräver att 

gruppdeltagarna är eniga och kommer överens. Olikheter kan både vara en tillgång 

och en svårighet. Elevers olika intressen, engagemang, värderingar och personligheter 

kan alltså påverka grupparbetets framgång både positivt och negativt (Granström, 

Hammar & Hempel, 2008). En del elever föredrar enskilt arbete framför grupparbete. 

2.2.3 Klassrumsmiljö och individanpassad undervisning 
Hattie framhäver i sin studie Visible learning (2012) att ”lärare är en av de starkaste 

påverkansfaktorerna på lärande” och att de behöver vara ”instruktiva, påverkande, 

omtänksamma, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande” (2012 

s.38). Det visar hur betydelsefull lärares yrkeskompetens är för elevers utveckling. 

Jodi Newton och Betty Winches (2013) belyser i en studie hur lärare kan maximera 

sin undervisning, vilket i sin tur påverkar elevers inlärning positivt. Det är 

betydelsefullt att elever görs medvetna om vad som krävs av dem och att lärare 

samtidigt skapar en accepterande klassrumsmiljö. Elever behöver göras medvetna om 

att de inte behöver vara rädda för att svara fel. Newton och Winches tankar 

överensstämmer med Hatties (2012). Han undersökningar om hur god undervisning 

skapas visar att vägar till förståelse flera gånger skapas av misstag. Vi lär oss genom 

misstag och genom de eventuella diskussioner som de kan ge upphov till (s.35). 

Elever ska alltså inte känna sig misslyckade eller utpekade på grund av ett felaktigt 

svar, menar Newton och Winches (2013).  

Elevers olikheter är en stor utmaning för lärare. Ett av lärarens viktigaste 

uppdrag är att ta hänsyn till alla elevers förutsättningar och att individanpassa 

undervisningen (Skolverket, 2011). Genom att individanpassa undervisningen utgår 

läraren från var varje individuell elev befinner sig kunskapsmässigt (Ahlberg, 2007). 

Undervisningen ska bidra till att elever stimuleras, intresseras, motiveras, upplever 
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lärandet meningsfullt och utvecklas kunskapsmässigt inom olika ämnen (Skolverket, 

2011), vilket individanpassning bidrar till, enligt Ahlquist (2007).  

Elever har olika erfarenheter och förutsättningar för utveckling av kunskap. 

Även deras intressen varierar, vilket i sin tur kan påverka deras engagemang, 

motivation, förmåga att minnas, lust att lära och mot vad de riktar sin uppmärksamhet 

(Stensmo, 2010). Individer skapar ny kunskap och utvecklar befintlig kunskap på 

olika sätt. Stensmo (2010) talar om att elever har olika lärstilar. Den vanligaste 

lärstilen hos yngre elever benämns kinestetisk lärstil. Då lär sig elever bäst genom att 

använda kroppen, vara delaktig och experimentera. Enligt Stensmo (2010) lär de 

elever med en övervägande kinestetisk lärstil sig bäst i samarbete med andra i rum där 

de får röra på sig. Traditionell undervisning med problemlösning och uppgifter med 

fokus på detaljer stimulerar mer elever med auditiv eller visuell lärstil och kan leda 

till att elever med kinestetisk lärstil blir omotiverade. Elever med auditiv lärstil lär sig 

bäst med hjälp av hörseln och elever med visuell lärstil lär sig bäst med hjälp av 

synen (Stensmo, 2010). Elevers användning och utveckling av alla sinnen i 

undervisningen har en positiv effekt på deras inlärning, menar Ahlquist (2014). 

Elever ska få använda alla sina sinnen i olika moment under Storylinearbetets gång. 

De ska utveckla kunskaper både genom att läsa, skriva, lyssna, tala, använda kroppen 

och genom att skapa. Aktiveringen av elevers olika sinnen är en bidragande faktor till 

att lärare med hjälp av Storylinemetoden kan anpassa sin undervisning till olika 

elevers förutsättningar (Falkenberg & Håkonsson, 2004). 

2.3 Muntliga redovisningar 

Muntlig framställning i skolan beskrivs av Cecilia Olsson Jers (2010) som en talande 

fri monolog som omfattar bland annat presentationer och redovisningar. Speciellt för 

den fria monologen är att utföraren till stor del är ensam talare inför en grupp. Att tala 

ensam kan för flera människor uppfattas som krävande och skräckfyllt än exempelvis 

debatter som ingår i kategorin styrd monolog (Olsson Jers, 2010). Enligt den svenska 

läroplanen ska elever för att nå målet för betyget Godkänd i årskurs 6 kunna 

hålla ”muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från vardag och skola” (s.223). De får använda sig av hjälpmedel i form av 

stödord, bilder och digitala medier. Elever ska också vara medvetna om ”hur gester 

och kroppsspråk kan påverka en presentation” (s.223). För att ge elever bästa 

möjlighet att lyckas är det betydelsefullt med förberedelser (Olsson Jers, 2010; 
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Cederberg 1997). Elever behöver få konstruktiv kritik efter sina redovisningar, 

eftersom det kan ge positiv effekt på deras utveckling, menar Cederberg (1997). 

Enligt Olsson Jers (2010) är muntliga redovisningar ett vanligt redovisningssätt i 

skolan och hon skriver att det är förhållandevis uppskattat bland elever.  

2.3.1 Talängslan och Storyline 
Det är inte alla som uppskattar muntliga redovisningar, utan de kan också upplevas 

som plågsamma (Cederberg, 1997). Flera som talar inför andra är oftast lite nervösa, 

vilket kan skärpa koncentrationen och utveckla den muntliga redovisningen. 

Dessvärre fylls en del talare med osäkerhet och kan knappt forma ord på grund av 

rädsla (Cederberg, 1997). Tidigare studier har visat att en femtedel av högstadie- och 

gymnasieelever har mått dåligt inför muntliga framställningar och därför stannat 

hemma (Nybäck, 2012). Nervositeten kan bli så överväldigande att talandet istället 

övergår till en näst intill traumatisk upplevelse. Det kan i sin tur leda till att den som 

vill tala håller sig tyst även om denne har något att säga. Hon förklarar att ”talängslan 

handlar om en inre psykisk reaktion, men har ibland också en yttre fysisk 

motsvarighet” (s.27). Talängslan kan bero på den otrygghet talaren känner i olika 

sammanhang, exempelvis när en elev står framför en klass och upplever klassens 

bedömande blickar. Eleven kan börja rodna, svettas, skaka och får svårt för att få 

fram sitt budskap. En elev i Cederbergs studie förklarar att ”Det är svårt att stå där 

framme och våga. Jag vill inte bli så gräsligt nervös. Jag kan ju prata annars. I bänken 

är det ingen fara” (1997 s.33).  

Tidigare forskning (Cederberg 1997) visar att talängslan kan tränas bort med 

hjälp av små steg i rätt riktning. Elever behöver bland annat undervisning i retorik, 

alltså teorin om hur man ska tala för att nå och övertyga mottagaren (Olsson Jers, 

2010). I en artikel i Lärarnas Nyheter beskrivs en tystlåten pojkes utveckling av 

muntliga redovisningar. Klassens lärare provade en ny metod där hen lät pojken gå in 

i olika roller vid redovisningen och det visade sig vara positivt och fungera (Jällhage, 

2015). Det är betydelsefullt att elever känner trygghet i gruppen och att elever får 

börja tala om något som de känner sig säkra på. Lärare behöver förklara för elever att 

både talarens och lyssnarens engagemang påverkar en redovisning (Olsson Jers, 

2010). De elever som känner obehag vid redovisningstillfället kan uppleva en 

trygghet i att vara flera talare framför klassen samtidigt (Nybäck, 2015), vilket är 

vanligt i arbetet med Storyline.  
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I den fiktiva värld som utspelar sig i en Storyline stiger elever in i sina roller 

både under själva arbetet och vid redovisningar, vilket kan underlätta för vissa elever. 

Eleverna i Ahlquists studie (2012) menar att det som förbättrar deras tal och 

redovisningar i arbetet med Storyline är att de får tala ofta, tala mycket, tala om olika 

saker och att det är roligt. Tanken med Storyline är att elever ska redovisa ofta. Det 

gör att de får mycket övning, vilket kan kopplas med Cederbergs tankar om att 

övning ger färdighet (1997). Det är upp till varje lärare att hitta de metoder som 

passar bäst för eleverna. Till en muntlig framställning kan elever även skapa 

hjälpmedel, som får lyssnarens fokus att riktas mot någon eller något annat än just 

talaren, det kan vara exempelvis en PowerPoint eller ett collage (Olsson Jers, 2010).  

2.4 John Deweys teori om lärande 

Valet av teoretisk utgångspunkt i den här studien föll på en teori från den filosofiska 

traditionen pragmatismen, John Dewey (1859–1952). Utgångspunkten för 

pragmatismens kunskapsteori är ”ett intresse för hur kunskaper fungerar för 

människor i deras vardag” och att kunskap är något människan har användning för i 

olika vardagssituationer (Säljö, 2010 s.175). Deweys teori och syn på lärande är 

studiens teoretiska utgångspunkt, eftersom flera paralleller kan dras mellan Deweys 

teori om lärande och Storylinemetoden.  

Dewey framhäver relationen mellan individ, kultur och samhälle. I och med 

samhällets förändringar under industrialismen menar han att skolan inte kan förbli 

oförändrad utan behöver utvecklas i takt med samhället (Forssell, 2005). Han menar 

att tydliga kopplingar mellan samhälle och skola behöver skapas så elever kan 

förberedas för livet utanför skolan, samtidigt som de ska uppleva lärandet 

meningsfullt. Elever ska lära sig för livet och inte enbart för förhören i skolan. Enligt 

Deweys teori ska skolan inte vara en isolerad verksamhet utan en demokratisk plats 

där elever har inflytande och får möjlighet att utvecklas till goda medborgare, som 

kan fungera med andra människor i samhället (Säljö, 2010). 

Undervisningen ska beröra elever på djupet och utgå från deras befintliga 

kunskapsnivå. För att kunna anpassa undervisningen och utgå från elevers vardag är 

det viktigt att ta reda på vad eleven känner till sedan tidigare, enligt Dewey. Han 

menar att pedagogen ska skapa möjligheter för elever att utveckla sina kunskaper om 

omvärlden. Eleven ska vara i fokus och undervisningen ska anpassas efter deras 

förutsättningar. För att underlätta elevers utveckling menar Dewey att praktiska 
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metoder bör varieras med de teoretiska. ”Learning by doing” är en formulering som 

starkt förknippas med Dewey, vilket innebär att elever ska få experimentera och testa 

sig fram för att utveckla kunskap (Säljö, 2010). Kommunikation är en väsentlig del i 

Deweys teori. Elever bör få dela med sig av sina tankar och idéer genom aktivt arbete, 

samarbete och fri kommunikation (Forssell, 2005). Dewey menar att kommunikation 

kan utvidga elevers erfarenheter och bidra till att elever utvecklar abstrakta kunskaper 

(Säljö, 2010). 

3 Metod 
I det här avsnittet kommer studiens undersökningsmetoder och urval presenteras och 

genomförandet kommer att beskrivas. Undersökningsmetoderna är utvalda för att 

passa studiens syfte och frågeställning, som är att belysa hur ett antal elever i årskurs 

fyra upplever arbetsmetoden Storyline och dess effekt på muntliga redovisningar. 

Vidare behandlas även studiens trovärdighet och de etiska överväganden som gjorts.  

3.1 Urval 

För att kunna belysa hur elever upplever Storylinemetoden i undervisningen utgår 

urvalet från elever som arbetat med metoden. Ytterligare ett kriterium för elevernas 

deltagande var att de ska ha genomfört muntliga redovisningar i arbete med Storyline. 

Med vetskap om att eleverna i en årskurs 4, som jag tidigare haft praktik i, arbetat 

med Storyline och muntliga redovisningar gjordes ett bekvämlighetsurval och en 

enkätundersökning genomfördes i klassen. I enkätundersökningen deltog tjugotvå 

elever. Utifrån de tjugotvå enkätsvaren gjordes ett strategiskt urval av sex elever som 

intervjuades. I intervjuerna deltar de elever som i enkäterna anger att 

Storylinemetoden påverkar deras uppfattning om muntliga redovisningar och/eller de 

elever som fortfarande upplever en talängslan vid muntliga redovisningar. 

3.2 Val av metod 

Studiens huvudsakliga inriktning är kvalitativ eftersom syftet är att skapa en djupare 

förståelse om individers uppfattning om något (Trost & Hultåker, 2007). När 

kvalitativ forskning tillämpas handlar det ofta om småskaliga studier. Det menar 

Denscombe (2010) beror på att metoderna inom kvalitativ forskning är mer 

tidskrävande per respondent än vid kvantitativa metoder. Kvalitativ forskning innebär 

alltså att ett mindre antal människor delar med sig av mer detaljerad information 
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(Denscombe, 2010). För att få en överblick över vad fler elever allmänt anser om 

Storylinemetoden och för att undersöka vilka elever som skulle intervjuas, med tanke 

på syftet, genomfördes en enkätundersökning som har en kvantitativ inriktning.  

3.2.1 Enkätundersökning 
Enkäten består av fem frågor med fasta svarsalternativ som innebär att 

svarsalternativen är förutbestämda (Bilaga 2). Frågorna rör elevers upplevelse av 

talande inför klassen, elevers uppfattning om Storyline och Storylines påverkan på 

elevers uppfattning om muntlig framställning inför klassen. Respondenterna ska även 

ange sitt namn, vilket gör att deltagarna inte är anonyma för mig. Det är nödvändigt, 

eftersom enkätsvaren är grunden till val av informanter till intervjuerna. 

Respondenterna ska i enkäten ringa in de svarsalternativ som de anser överstämma 

med deras uppfattning (se bilaga 2). Enkäten består av ett fåtal frågor, delvis för att 

enkäten inte ska upplevas för omfattande för eleverna men också för att enkäterna 

kompletteras med intervjuer för att skapa en djupare förståelse för ämnet. 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Med utgångspunkt i enkätsvaren genomfördes sex kvalitativa intervjuer. Den kategori 

av kvalitativ intervju som tillämpas i den här studien är semistrukturerad personlig 

intervju. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en intervjuguide 

med frågeställningar som ska behandlas och diskuteras (Bryman 2011). De 

frågeställningar som utformats för den här studien är av olika karaktär. Intervjuguiden 

bygger på enkäten som kompletterats med följdfrågor (Bilaga 2). Den består av 

inledande, öppna frågor och avslutas med att ge eleverna möjlighet att lyfta något 

utöver det som redan sagts. Frågorna som ställs är utformade för att inte vara ledande 

eller känsliga. Intervjuguiden fungerar enbart som ett stöd. Genom att låta 

respondenten till viss del leda intervjun i egen riktning belyses de punkter som 

respondenten anser vara mest betydelsefulla (Bryman, 2011). En fördel med att 

använda intervjuer är att intervjuaren kan få tydligare svar, eftersom att denne har 

möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna har efter samtycke av 

respondenterna spelats in. Inspelning av intervjuer medför flera fördelar. 

Inspelningarna bidrar till att anteckningar inte behöver föras, vilket i sin tur ska verka 

för att underlätta skapandet av en avslappnad miljö. Fokus för intervjuarna hamnar på 

att lyssna, ta in och utforma passande följdfrågor. Inspelningar användes också för att 
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ta vara på all information. Det finns också en risk att respondenter upplever obehag 

vid inspelning, vilket kan påverka deras svar.  

3.3 Genomförande 

När studiens syfte var fastställt kontaktade jag en lärare som jag visste nyligen arbetat 

med Storyline. Hon informerades om studiens syfte och tillät sina elever delta i 

undersökningen. Vid första kontakten med läraren framkom att de börjat med 

Storyline i mitten av höstterminen 2014 och avslutade under mitten av vårterminen 

2015. Undersökningen genomfördes vårterminen 2015, innan eleverna avslutat sitt 

Storylinearbete. Alla elever som genomför enkätundersökningen och deltar i 

intervjuerna har genomfört ett Storylinearbete som gått ut på att de skulle bilda 

familjer och flytta in på en fiktiv gata. Eleverna blev därefter informerade och ett 

missivbrev (bilaga 4) skickades hem till elevernas vårdnadshavare för godkännande 

av deras barns medverkan, eftersom eleverna inte är myndiga. Jag fick tillåtelse att 

genomföra undersökningen med samtliga elever i klassen. Vid tillfället för 

enkätundersökningen informerades eleverna ytterligare en gång om studiens syfte. 

Eleverna fick en muntlig genomgång av hur enkäten skulle fyllas i. Enkäten gicks 

igenom och eleverna fick chans att ställa frågor. Svaren sammanställdes och sex 

elever valdes ut för enskilda intervjuer.  

Jag och elevernas lärare bestämde tid och plats för intervjuerna. Vid 

intervjutillfället blev eleverna än en gång informerade och tillfrågade om de 

samtyckte till en intervju. De sex intervjuerna spelades in. Det inspelade materialet 

transkriberades och analyserades sedan med hjälp av olika kategorier som är grunden 

till resultatdelen. Det finns olika transkriberingsmetoder för olika sammanhang enligt 

Catrin Norrby (2004). Den metod som använts i den här studien utgår från det hon 

kallar bastranskription. Hon menar att bastranskription används ”för att koda ett 

material i en mer lättillgänglig form” (2004 s.90) och att det då inte läggs så mycket 

energi på ”ords detaljuttal, prosodiska drag eller exakt mätning av pauser” (s.90). 

Metoden sparar tid och bidrar till att det transkriberade materialet blir mer lättläst för 

den ovane i förhållande till transkriptioner som innehåller flera olika symboler och 

tecken (Norrby, 2004).  
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3.3.1 Etiska överväganden 
Under studiens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) fyra 

forskningsetiska principer. Dessa fyra principerna ingår i individskyddskravet och är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa etiska principer är utformade för att skydda personer som deltar i olika 

undersökningar. Informationskravet innebär att alla respondenter ska få information 

om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Det fick den här studiens 

respondenter information om när missivbrevet om vårdnadshavarnas tillstånd 

skickades hem. Samtliga respondenter har samtyckt till deltagandet i undersökningen. 

Alla elever som har deltagit är anonyma i studien, för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Elevernas skola nämns inte heller vid namn. För att ta hänsyn 

till nyttjandekravet kommer materialet som samlats in enbart användas i den här 

studien. Efter att studien är klar kommer enkätsvaren och intervjumaterialet 

destrueras.  

3.4 Bearbetning av data 

3.4.1 Enkät  
Enkätsvaren sammanställs i tabeller följt av stapeldiagram (bilaga 5). Diagrammen 

skapades för att göra resultatet av enkätundersökningen tydligare. Det var inget 

bortfall vid enkätundersökningen: alla elever i klassen svarade på enkäten. Två elever 

kunde inte välja mellan två svarsalternativ på första frågan och ringade därför 

antingen in båda eller mellan två svarsalternativ. Samma sak gällde två elever på 

fråga tre. Dessa svar, som formellt kunde ha betraktats som internt bortfall, redovisas 

för sig, eftersom jag anser att dessa elever ändå gjort ett aktivt val, istället för att 

lämna frågan obesvarad. 

3.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna transkriberades ordagrant samma vecka som de genomfördes. Inspelning 

och transkribering ”underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt”, enligt 

Bryman (2011, s.428). När alla intervjuerna transkriberats jämfördes intervjuerna 

med varandra och tre kategorier skapades. Utifrån de tre kategorierna färgkodades 

och sorterades intervjumaterialet. Kvale och Brinkman (2009) hävdade att 

meningskategorisering är basen i en analys. I resultatet presenteras de intervjuade 

eleverna med fiktiva namn. De fiktiva namnen är: Rasmus, Tim, Martin, Ludvig, Lisa 

och Vera. 
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4 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer studiens resultat att presenteras och analyseras. Först 

presenteras resultaten från enkätundersökningen följt av resultaten från intervjuerna. 

Empirin presenteras, vilket är att belysa hur ett antal elever i årskurs fyra upplever 

arbetsmetoden Storyline, samt metodens påverkan på elevernas uppfattning om 

muntlig redovisning inför klassen.  

4.1 Resultatet av enkätundersökningen 

Fjorton av de deltagande eleverna svarar att de anser det vara ”roligt” 

eller ”jätteroligt” att arbeta med Storylinemetoden. De resterande sex eleverna anser 

att Storyline-metoden är ”helt okej” eller har inte kunnat bestämma sig och därför 

kryssat mellan de två alternativen, ”helt okej” och ”roligt”. Totalt arton elever kan 

tänka sig att arbeta med metoden igen och de resterande fyra svarar att de kanske kan 

tänka sig det (Bilaga 5).  

Av de tjugotvå eleverna som deltar i undersökningen har större delen en positiv 

syn på att tala inför klassen. Sexton elever anser att det är ”lätt” eller ”jättelätt” att 

tala inför klassen och enbart fyra elever anser att det är ”ganska jobbigt” 

eller ”jättejobbigt”. Två elever kan inte välja endast ett alternativ utan svarar 

någonstans mellan ”ganska jobbigt” och ”lätt”. Tio elever anser att det är enklare att 

prata inför klassen när de är i en grupp och tio elever tycker inte att det spelar någon 

roll om de pratar ensamma eller i grupp, eftersom att de anser att båda är lika enkla. 

Resterande två elever tycker att det är lika jobbigt att stå ensam och prata inför 

klassen som det är att prata i grupp.  

Flera elever var positiva till att tala inför klassen och nio elever anser att det är 

lika lätt att tala inför klassen i arbetet med Storyline då de får stiga in i sin roll, som 

det är att tala inför klassen i vanliga fall. Nio elever upplever att Storyline gjorde 

det ”lite enklare” eller ”mycket enklare” att tala inför klassen. Det är alltså arton 

elever av tjugotvå som anser att det är ”lika enkelt än vanligt” eller ”enklare” att tala 

inför klassen när de arbetar enligt Storylinemetoden. Två elever anser att det är ”lika 

svårt” och de resterande två upplever att det blir ”lite svårare” att tala inför klassen 

genom arbetet med Storyline i jämförelse med att tala inför klassen vid ”vanlig” 

undervisning.  
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4.2 Intervjuresultat 

Intervjuer genomförs med sex elever ur den deltagande klassen. Det är fyra pojkar 

och två flickor som deltar. Eleverna har som tidigare nämnts fått fiktiva namn för att 

resultatet ska bli enklare att presentera och förstå. De kallas för Rasmus, Tim, Martin, 

Ludvig, Lisa och Vera. Fyra av dessa elever, Rasmus, Tim, Vera och Lisa upplever 

obehag vid muntliga redovisningar och de menar att Storyline påverkar deras 

upplevelse av muntliga redovisningar positivt. Ludvig känner inget obehag vid 

muntlig redovisning, men anser ändå att Storyline underlättar muntliga redovisningar. 

Den sjätte eleven som intervjuas, Martin, känner stort obehag vid muntlig redovisning 

och anser inte att Storyline gör någon skillnad. 

4.2.1 Storyline – en uppskattad arbetsmetod 
Metoden intresserar och motiverar alla de intervjuade eleverna. När jag frågar vad 

Tim tycker om Storyline så skiner han upp som en sol och svarar ”det är jättekul!!!”. 

Han kan inte nämna något som var tråkigt eller svårt, förutom att tala inför klassen. 

Vera lyfter att hon tycker att Storyline är roligt, eftersom att det inte enbart handlar 

om ”skolgrejer”, utan istället är lite friare. Hon förklarar att familjerna bland annat 

fått i uppgift att ta hand om ett hemlöst djur som de skulle beskriva och att de också 

fått skapa hus. Det hon framhäver som roligast är ”när vi gjorde de husen”. Med 

husen syftar Vera på de hus de skapande under arbetet på Solgatan. Det Rasmus anser 

är roligt med Storyline är att:  
det är rätt kul att man får göra sina egna gubbar, att man får göra det hur man vill eller så 

och sen får man göra det man vill. Man får liksom göra vad man vill. Det finns inga 

vuxna som bestämmer över en. Man kan liksom åka till USA utan att betala något. Ja, 

något sånt, det är faktiskt jätteroligt. (Rasmus) 

Han uppskattar att skapa och poängterar också att ”det är roligt när man får använda 

alla sätt” såsom att skapa, aktivera hela kroppen och flera sinnen. Lisa förklarar att 

hon upplever att skapandet har en positiv inverkan på hennes inlärning. Hon anser 

att ”det blev lättare, för att då kommer man ihåg det man har skrivit”. Även Vera är 

positiv till att skapa och använda bilder i samband med inlärning. Ludvig förklarar att 

han flera gånger tycker att det är lite jobbigt med den skapande verksamheten. Han 

föredrar istället att skriva eller när de får brev i sina brevlådor på Solgatan, eftersom 

att det gör honom nyfiken och engagerad. Martin ser skapandet som en fördel och 

förklarar att ”man blev liksom mer avslappnad”.  
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Eleverna upplever Storyline som en metod där de får arbeta mycket i grupp och 

bestämma fritt. Martin, Vera och Lisa anser att grupparbete lyfter undervisningen, 

och Martin förklarar att ”det är liksom roligare”. Det beror på att ”man inte är ensam, 

då kan man prata” (Vera) och ”att man får skriva saker i en grupp […] det är bara 

roligt, svårt att förklara” (Lisa). Rasmus anser att grupparbete är mer betydelsefullt 

under engelskalektioner: 
På engelska är det skönast att vara i grupp men på svenska är det mycket lättare att vara 

ensam. För att då kan man liksom ta det man själv tycker, på engelska är det skönt att få 

hjälp av andra. Svenska kan man så väl. (Rasmus) 

De ämnen Rasmus känner sig säker i föredrar han oftast enskilt arbete. Ludvig menar 

att det bästa med Storyline är mängden grupparbeten och framhäver att ”de i min 

grupp är bra kompisar till mig så då blir det ju ännu roligare”. Tim instämmer med de 

andra eleverna och lyfter att ”det är i en grupp och då är jag nog mest säker”. 

Deltagarna uppskattar grupparbete och upplever att de tillför en extra trygghet. 

Eleverna har svårigheter med att berätta något de upplever mindre bra med 

Storyline. Det som eleverna upplever som svårast är de till större del eniga om är de 

muntliga redovisningarna, främst på engelska. Rasmus svara: ”något som är svårt... 

det är nog att stå uppe och prata. Jag tycker att det är kul men svårt när man ska upp 

och prata”. Även Lisa svarar ”att stå och prata om det” på frågan om vad hon 

upplever som svårt med Storyline. Vera förklarar vad hon anser svåraste med 

Storyline: 
Typ när jag har ska skriva någonting och sedan säga det inför klassen. Typ som när vi 

brukar skriva något, typ som med våra husdjur, när vi skulle skriva vad de tyckte om att 

göra och sådant där. Att det är svårast att säga det inför klassen liksom. (Vera) 

Att tala inför klassen upplevs, enligt resultatet, som det svåraste med Storyline. Det är 

enbart Ludvig som inte kan svara på vad som är svårt med Storyline: ”det finns inget 

svårt. Jag kan inte komma på något”, förklarar han. Fem av de intervjuade eleverna 

upplever att metoden underlättar för dem när de ska redovisa. Martin anser att det 

är ”lika jobbigt som vanligt”. 

4.2.2 Förberedelser minskar rädslan att göra bort sig  
Av de sex elever som intervjuas upplever fem elever (Rasmus, Tim, Martin, Lisa och 

Vera) obehag vid muntliga redovisningar. Den största oron handlar om rädslan för att 

säga fel eller att klassen ska skratta åt den som talar, framhäver de fem eleverna. 

Rasmus förklarar att ”det är ofta att man tror att man kommer att säga fel eller så och 
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då är det typ pinsamt och jobbigt”. Vera menar också att det jobbigaste med muntliga 

redovisningar är ”om man typ gör fel”. Flera elever upplever att de är rädda för att 

göra bort sig inför sina klasskamrater. En av killarna, Martin, vill helst bara slippa att 

prata inför klassen. Han menar också att det jobbigaste är ”att säga fel”. Martin tycker 

att det blir enklare att prata inför klassen ju tryggare han känner sig och uttrycker 

att: ”Visst är det jobbigt att prata inför klassen men man lär ju sig. Annars kommer 

man ju aldrig våga prata inför klassen”. Både han och de andra eleverna förmedlar att 

deras lärare ofta går igenom hur de ska bete sig både som lyssnare och talare och de 

verkar ha full förståelse för att båda parter behöver anstränga sig för att en muntlig 

redovisning ska bli lyckad. Den sjätte eleven, Ludvig, upplever inget obehag vid 

muntliga redovisningar och menar att det bara är klassen som han talar för, ”det är 

ändå bara de man lär sig med” (Ludvig).  

Vid de tillfällen då eleverna känner sig säkra på det de ska säga upplever 

samtliga elever att det är enklare att prata inför klassen. Rasmus uttrycker sig: ”när 

man kan det mer utantill så är det mycket enklare och man känner sig säkrare, då vet 

man att de inte kommer att skratta”. Rasmus och Martin framhäver att det är 

jobbigare att tala inför klassen på engelska och när de ska förmedla hur de tänkt vid 

matematikuppgifter. ”Det är svårt med matte tycker jag, när man ska förklara vad 

man menar”, förklarar Martin. Rasmus menar att han föredrar att prata om sådant han 

gillar och förklarar att ”om vi ska redovisa något som jag längtat efter, exempelvis 

rymden – hur jorden föddes eller så då har jag inga problem, men om det är typ 

engelska … uuussschh… då är det inte kul”. Att prata inför klassen på svenska 

upplever eleverna lite enklare än på engelska, men Martin ser även detta som ett stort 

hinder. Lisa känner att det är enklare att prata inför klassen när det är färre som 

lyssnar. Hon vet inte varför men hon förklarar att ”då är det mindre som lyssnar, om 

det typ är en som är sjuk då är det liksom enklare att prata, jag vet inte varför”.  

Martin och Tim påtalar att de flera gånger gärna hade suttit kvar i sin bänk och 

redovisat och Martin vill helst enbart redovisa för läraren. Dock verkar det som att 

samtliga intervjuade elever är motiverade att utvecklas och att de är medvetna om att 

de behöver anstränga sig för att lyckas.  

4.2.3 Storyline kan underlätta för talängsliga elever 
Fem elever hävdar att arbetsmetoden Storyline har positivt inflytande på deras 

uppfattning av muntliga redovisningar. Ingen av de intervjuade eleverna anser att 
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arbetet med Storyline försvårar muntliga redovisningar. Martin anser dock att ”det är 

lika svårt...” att tala inför klassen i arbetet med Storyline som det är i vanliga fall men 

förklarar också att ”det blir ju enklare om man är fler där framme, pyttelite enklare” 

(Martin). En återkommande anledning till varför eleverna tycker att det är enklare att 

redovisa är grupparbete. Att prata inför klassen i grupp framhäver alla sex elever som 

enklare och roligare än att prata ensam. Stödet från kamrater ses som betydelsefullt 

för eleverna. Gruppredovisningar underlättar enligt Tim eftersom ”att då liksom, 

fokuserar inte alla på mig”. Rasmus upplever att grupparbete påverkar hans 

uppfattning om muntliga redovisningar positivt och hävdar att ”det är enklare i grupp 

än att vara ensam”. Eleverna menar att de känner sig säkrare och inte lika utsatta vid 

gruppredovisningar. Vera förklarar ”ja, för att då känner man sig mer säker, om man 

säger fel eller typ glömmer bort något så kan man bara fråga och så hjälper 

kompisarna till”.  

Eleverna upplever det både enklare och roligare att med hjälp av lite fantasi och 

kreativitet, beskriva någon annan än sig själv. Den fiktiva världen som skapas i en 

Storyline verkar upplevas som en lättnad för Vera. Hon anser att det är enklare och 

roligare att skriva och berätta om sin fiktiva karaktär än om sig själv, eftersom hon 

kan använda sin fantasi. Hon förklarar att ”man är liksom inte sig själv, då är det 

mycket roligare att berätta”. Att tala om sin fiktiva karaktär menar Vera har en positiv 

påverkan på muntlig redovisning, eftersom att det är ”enklare också, man kan hitta på 

vad som helst. Jag behöver inte prata om mig själv”. Nedan uttalar sig Ludvig om vad 

han anser är enklast, att tala om sig själv eller sin fiktiva karaktär: 
Int: Vad tycker du om att prata inför klassen när du får stiga in i din roll? Förstår du vad 

jag menade med det? 

Ludvig: ja det gjorde jag. Det är ju lättare att prata… eller på ett sätt är det lättare att 

prata om sig själv men på ett annat sätt är det lättare att prata om sin gubbe. För om dig 

själv kan du bara liksom säga, jag tycker om grön och om man ska beskriva sig själv – 

jag har brunt hår. Men i Storyline måste man liksom tänka lite mer. 

Int: ja 

Ludvig: I storyline är det lättare för att då behöver jag inte tänka, till exempel vad tycker 

jag är roligast – fotboll eller hockey? I Storyline kan jag liksom säga, ja jag tycker att 

tennis är roligt. 

Int: Känns det som att det är nära er vardag? 

Ludvig: Ja liksom, vi lär oss ju fler ord, avslutningar på meningar, hur man planerar en 

semester, skickar brev. Det är liksom roligt! 
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Ludvig kan inte bestämma om det är enklare att prata om sig själv eller om sin fiktiva 

karaktär. Storyline erbjuder honom att göra båda. Ludvigs karaktär kan ha samma 

intressen som Ludvig, eller kanske också raka motsatsen. 

Den skapande verksamheten är ett annat moment som underlättar 

redovisningarna, enligt eleverna. Visualiseringarna som eleverna skapat underlättar 

för den som lyssnar, menar Vera och Rasmus: ”Om man exempelvis inte vet vad en 

gris är så kan man ju visa och då tänker man – aha det är en sådan” (Rasmus). Att 

använda bilder som stöd vid redovisningarna underlättar förklarar Vera, genom 

att ”då kan man liksom visa vad man menar, så kan man peka om det inte är någon 

som fattar”. Lisa och Ludvig poängterar att hjälpmedel i form av bilder vid 

redovisningar även kan användas för att talaren ska komma ihåg vad denne ska säga. 

Lisa förklarar att ”det skulle vara svårare att förklara om vi inte hade haft någon 

affisch […] så att man vet vad man ska säga eller så”. Även Ludvig anser att det blir 

enklare och menar att ”om man tappar bort sig så kan man alltid kolla”.  

Dessvärre upplever inte alla elever att muntliga redovisningar underlättas 

genom att de får använda stöd. Martin hävdar att han upplever det lika svårt att tala 

inför klassen oavsett vilka hjälpmedel han får.  

5 Diskussion 
I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och teoretisk utgångspunkt. Det kommer att följas av metodkritik och 

förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Storyline utifrån Deweys teori 

Flera tydliga paralleller kan dras mellan Storyline och Deweys teori om god 

undervisning. Resultat i min studie visar att eleverna är positiva till att arbeta med 

sina karaktärer i sina familjer på Solgatan. Eleverna i studien förklarade att de ofta 

känner sig motiverade under Storylinearbetet, vilket kan bero på de varierande 

arbetsmomenten och verklighetsanknytningen som erbjuds. Eleverna uppskattar olika 

händelser, så som att planera en resa och berätta om sina djur – händelser som kan 

inträffa i deras vardag. Enligt Deweys teori ska undervisningen vara starkt kopplad 

till det demokratiska samhälle som eleverna lever i och utgå från deras befintliga 

kunskaper och erfarenheter. Elever ska, enligt Dewey, förberedas för samhället, vilket 

också är en av utgångspunkterna i Storylinearbetet. Undervisningen under 
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Storylinearbetet ska utgå från elevernas erfarenheter, men det innebär inte att de ska 

tvingas att dela med sig av sin egen vardag. Precis som Grip (2015) framhäver, måste 

inte eleverna jämföra sina egna liv med varandra utan de kan istället möta 

verkligheten genom fiktiva karaktärer och händelser. Det uppskattas av studiens 

elever som gärna använder sin fantasi och sina drömmar för att komma vidare i 

arbetet och i sin utveckling. Det är positivt att elever inte tvingas blanda in sin vardag 

i Storyline. Elevers egna vardagsliv bör inte ligga till grund för deras 

kunskapsutveckling, eftersom det istället kan leda till att de fylls av ångest och därför 

presterar sämre. Om det är så att eleverna vill använda sig av händelser från sin 

vardag i Storylinearbetet är det tillåtet, men tanken är eleverna själva ska avgöra vad 

de vill dela med sig av. Det ställs höga krav på lärare när de ska utgå från elevers 

tidigare kunskaper och erfarenheter och de måste alltid vara uppdaterade om elevers 

kunskapsnivåer för att ha möjlighet att anpassa undervisningen. Det är upp till lärarna 

att anpassa arbetsmetoderna i Storyline efter sin klass och dess individer. Lärarens 

förmåga i detta avseende är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att stimulera 

elevers lärande (Hattie, 2012). Att lärare är engagerade och skapar en trygg 

klassrumsmiljö där eleverna är medvetna om att det är okej att göra misstag är 

betydelsefullt vid mötet med elever (Newton & Winches, 2013; Hattie, 2012). 

Elever har olika förutsättningar och det gäller även studiens deltagare. Den 

kinestetiska lärstilen är, enligt Stensmo (2010), den vanligaste lärstilen i yngre åldrar. 

Det är tydligt att studiens deltagare upplever att de lär sig mest när de får använda 

hela kroppen, olika sinnen och i samarbete med sina klasskamrater. Läraren bör ta 

hänsyn till elevers lärstilar vid utformandet av den Storyline som ska genomföras för 

att skapa en så lärorik undervisning som möjligt. De praktiska och estetiska inslagen 

är positiva för elever som är intresserade av att skapa. Den kinestetiska lärstilen kan 

kopplas till Deweys formulering ”Learning by doing”, vilket innebär att eleverna ska 

uppleva och experimentera för att maximera sitt lärande. Tanken med Storyline är att 

teoretiska inslag ska varvas med praktiska. Det gäller att hitta en balans mellan 

praktiska och teoretiska moment för att bevara alla elevers intresse och engagemang. 

Det mest uppskattade momentet i Storyline är, enligt Ahlquist (2014), den skapande 

verksamheten, vilket bekräftas av deltagarna i min studie. Den positiva effekten kan 

komma genom att eleverna behandlar samma sak flera gånger: först tänker de, sen 

skriver de och efter det så visualiserar de sina tankar. Processen kan bidra till att 

elevers kunskaper befästs. Den grupp elever som inte uppskattar den skapande 
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verksamheten i samma utsträckning kan dessvärre tappa sitt intresse för Storyline om 

skapandet blir för omfattande, vilket en elev i studien framhävde. Ur ett 

lärarperspektiv föreställer jag mig att elevers fantasi kan bli lite väl livlig vissa gånger 

under en Storyline, vilket kan bli problematiskt. En Storyline ska innehålla mycket 

fantasi och kreativitet, men elever ska huvudsakligen utvecklas kunskapsmässigt 

inom olika ämnen och om de inte gör det så har läraren misslyckats med 

genomförandet av Storyline.  

Undervisning genom Storyline uppskattas och upplevs meningsfull av eleverna i 

min studie. När elever uppskattar och upplever undervisningen meningsfull bidrar det 

till att elever utvecklar mer kunskap, enligt Ahlquist (2014). Det beror, enligt henne, 

på att eleverna är mer uppmärksamma och öppna för att lyssna och ta in ny kunskap 

när de är intresserade. Berättelser och fantasi kan användas för att engagera eleverna, 

enligt Egan (1995). ”Den röda tråden”, berättelsen, som växer fram i Storylinearbetet 

fängslar eleverna som deltar i min studie på ett positivt sätt och bidrar till att 

undervisningen upplevs lustfylld och lärorik. En lustfylld och lärorik undervisning 

framhäver Creswell (1997) som en effekt av ett lyckat Storylinearbete. Det kan 

dessvärre vara svårt för lärare att få till ”den röda tråden” och fånga elevers intressen, 

vilket kan leda till problem i Storylinearbetet.  

Alla elever tilltalas inte av alla moment i en Storyline. Såväl som elevers 

intressen i allmänhet varierar, varierar även intresset hos den här studiens deltagande 

elever. Studiens alla tjugotvå elever är positiva till metoden och nästan alla, arton 

elever, har angett att de vill arbeta med Storyline igen. Min uppfattning är att många 

elever är medvetna om att alla inte har samma intressen och därför inte kan tycka allt 

i skolan är roligt. En anledning till att eleverna uppskattar Storyline kan vara att de 

tilltalas av flera moment. De moment som uppskattats kommer eleverna ihåg efter 

avslutat Storylinearbete, istället för att fokus läggs på de moment som inte är lika 

uppskattade. 

Hattie (2012) skriver att klassrumsdiskussioner har stor påverkan på elevernas 

studieresultat och deltagarna i min studie får många tillfällen till sådant under arbetets 

gång. Ser man på kommunikation utifrån Deweys teori, är det något som bör 

genomsyra undervisningen. Storylinearbetet bör, som tidigare nämnts, innehålla flest 

moment med diskussioner och grupparbeten, men också moment med individuellt 

arbete (Falkenberg & Håkonsson, 2004). Dewey framhäver i sin teori att elever lär sig 

av varandra vid samarbete och genom utbyte av erfarenheter, tankar och åsikter. 
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Grupparbeten är ofta ett positivt arbetssätt och det uppskattas av eleverna i min studie, 

oftast i de ämnen elever känner sig osäkra i. Det verkar främst bero på att eleverna 

upplever att de får stöd från sina kamrater. Under de moment då eleverna känner sig 

säkra föredras ofta det individuella arbetet. Då verkar deras egna intressen och 

kunskaper vara så stora att de inte vill att andra klasskamrater ska påverka dem eller 

glida med på vågen av framgång, vilket Granström, Hammar och Hempel (2008) 

framhäver som en risk vid grupparbeten. Det finns alltså både för- och nackdelar med 

grupparbeten. Grupparbetet kan, utöver att utveckla kunskap inom ämnen, vara 

positivt för utveckling av elevers hänsyn till andra. Baksidan med grupparbeten i en 

Storyline är att de inte alltid fungerar, vilket även Gürol och Kerimgil (2012) påtalar. 

En gruppkonstellation som inte fungerar kan utgöra en komplikation för såväl lärare 

som elever, vilket i sin tur kan hämma elevernas utveckling. Läraren behöver 

kontinuerligt kontrollera de olika gruppkonstellationerna, vilket är ytterligare en 

tidskrävande uppgift under Storylinearbetet som kan medföra problem med metoden.  

Viktigt att beakta är att en Storyline består av flera olika arbetsmoment och 

metoder som var för sig har för- och nackdelar. De moment och metoder som lärare 

väljer att tillämpa och använda sig av påverkar om Storylinearbetet lärorikt. 

5.2 Storylines effekt på elevers uppfattningar om muntlig redovisning 

Större delen av klassen som deltar, sexton elever, har en positiv syn på muntliga 

redovisningar, vilket överensstämmer med Olsson Jers (2010) tankar om att muntliga 

redovisningar är förhållandevis populärt bland elever. Resultatet visar också att 

eleverna är väl medvetna om att det är betydelsefullt att kunna tala för sig. Det 

framhäver Cederberg (1997) som vanligt förekommande hos elever. Den positiva 

uppfattningen om muntliga redovisningar kan bero på personligheterna hos eleverna i 

just den klassen som deltar i studien. Det kan också bero på att läraren lyckats skapa 

en accepterande och trygg klassrumsmiljö (Hattie, 2012; Newton & Winches, 2013).  

Trots att många elever som deltar i studien har en positiv syn på muntliga 

redovisningar, finns det elever som upplever de mer krävande och skräckfyllt (jfr 

(Olsson Jers 2010). De elever som upplever obehag vid muntliga redovisningar är 

främst rädda för att de ska göra bort sig. Det krävs alltså inte enbart en accepterande 

klassrumsmiljö för att elever skall känna sig trygga med muntliga redovisningar, utan 

elever behöver också utveckla sitt självförtroende. Om elever fokuserar på att säga fel 

så kommer de troligtvis att göra det. Trygghet handlar alltså inte enbart om miljön 
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runt omkring eleven utan den handlar också om hur eleven känner sig inombords. Det 

kan krävas mycket arbete och övning för att en talängslig elev ska känna sig trygg i 

en fri monolog. Elever ska få chans att utveckla både sin muntliga förmåga och sitt 

självförtroende, vilket kan leda till att de känner sig säkrare och tryggare. Resultatet i 

den här studien visar att vid de tillfällen då eleverna känner sig säkra på sin 

redovisning upplever de mindre obehag, vilket visar hur betydelsefullt det är att låta 

eleverna förbereda sig. 

Arbetsmetoden Storyline kan enligt resultatet underlätta de muntliga 

redovisningarna till viss del för elever som upplever att det är jobbigt att tala inför 

andra. Det betyder inte att Storyline botar allas talängslan eller underlättar för 

samtliga elever utan att Storyline kan underlätta för vissa elever. Det är inte Storyline 

som fenomen som underlättar utan de moment och metoder som läraren väljer att 

tillämpa. Resultatet visar att nio elever anser att Storyline bidrar till att det blir 

enklare att tala inför klassen och nio elever upplever att det är lika enkelt som vanligt. 

Av de tjugotvå elever som deltar i den här studien upplever två elever att det är ”lika 

svårt” med muntliga redovisningar under arbetet med Storyline som i vanliga fall. 

Båda eleverna upplever även att det är ”ganska jobbigt” eller ”jättejobbigt” att tala 

inför klassen. De två elever som anser att det är ”lite svårare” med muntliga 

redovisningar under arbetet med Storyline, anser att det är lätt att prata inför klassen. 

Arton elever av tjugotvå är positiva till Storylines effekt på deras uppfattning av 

muntliga redovisningar. Det resultatet möjligen grundar sig på är att större delen av 

klassen, sexton elever, redan innan arbetet med Storyline ansåg att det var enkelt att 

tala inför klassen. Som tidigare nämnts har de muntliga redovisningarna en stor del i 

Storylineförloppet. Det bidrar till mycket träning, vilket är uppskattat av eleverna i 

min studie.  

Resultatet visar även att den skapande verksamheten kan vara positiv för 

elevernas muntliga redovisningar, vilket kan bero på att eleverna enklare kan 

identifiera sig med sina karaktärer om de visualiseras (jfr Forssell 2004). Det kan i sin 

tur bidra till att eleverna känner en närhet till sin Storylinekaraktär, vilket kan öka 

motivationen. Visualiseringarna används som stöd vid redovisningarna och min 

uppfattning är att eleverna känner sig nöjda och vill visa upp och beskriva sina 

visualiseringar för klassen, precis som Ahlquist (2014) skriver. Glädjen över sitt verk 

kan bidra till att eleverna inte lägger fokus på att vara nervösa inför den muntliga 

redovisningen utan istället är ivriga över att visa vad de åstadkommit.  
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Storylinemetoden har alltså visat sig underlätta muntliga redovisningar för flera 

elever i den här studien, tack vare det varierande arbetssättet. För de elever som 

känner stort obehag och stor talängslan vid muntliga redovisningar krävs det extra 

stöd utöver vad den traditionella undervisningen kan erbjuda, i form av 

specialundervisning. 

5.3 Metodkritik 

Enkätundersökningen genomfördes för att få en bild av vad flera elever ansåg om 

arbetsmetoden Storyline, om muntliga redovisningar och för att kunna göra urvalet av 

respondenter till intervjuerna. De kandidater som var aktuella för att intervjuas var 

främst de elever som kände ett visst obehag vid muntliga redovisningar men också de 

som ansåg att Storyline hade en positiv inverkan på deras uppfattning om muntliga 

redovisningar. Min tanke var att intervjuer med elever som redan innan arbetet med 

Storyline var positiva till muntliga redovisningar inte skulle tillföra något till just den 

här studien, eftersom syftet bland annat var att belysa om arbetsmetoden Storyline 

kan bidra till att elever upplever det enklare med muntliga redovisningar. Att 

komplettera de kvalitativa intervjuerna med en enkätundersökning var positivt för 

studiens validitet. Det bidrog till att det som skulle undersökas enligt studiens syfte 

kunde undersökas i större utsträckning än om enkätundersökning hade varit den enda 

metoden. Syftet med studien var att belysa ett antal elevers upplevelse av 

arbetsmetoden Storyline, vilket kräver en undersökningsmetod som skapar möjlighet 

till djupare förståelse. Därför var semistrukturerade intervjuer mest aktuell som den 

huvudsakliga undersökningsmetoden.  

Urvalet bestod av sex elever i årskurs fyra, vilket kan medföra vissa svårigheter 

med tanke på yngre respondenter. Det krävdes mer av mig som intervjuare för att få 

fram användbar information i förhållande till studiens syfte, eftersom att flera elever 

var fåordiga. Det går inte att utesluta att eleverna, trots anonymitet, svarade vad de 

trodde att jag ville att de skulle svara. Det bekvämlighetsurval som gjordes kan ha 

påverkat resultatet i två riktningar. Det kan ha påverkat positivt eftersom att eleverna 

kände trygghet med tanke på att de känner mig, men också negativt eftersom alla 

respondenter går i samma klass och har genomfört samma Storyline. Om studien 

genomfördes i en annan klass, med en lärare som väljer en annan struktur av metoder 

kunde eventuellt resultatet ha blivit ett annat. 
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Intervjuerna spelades in, vilket var positivt både vid intervjutillfället och då 

intervjuerna transkriberades och analyserades. Användningen av inspelningen kan 

också ha en negativ effekt på intervjun eftersom alla respondenter inte känner sig 

bekväma vid inspelning. Det kan i sin tur påverka respondenternas svar under 

intervjun. Att enbart förlita sig på det inspelade materialet kan leda till att en eller 

flera intervjuer genomförs förgäves om tekniken inte fungerar som den ska. Det kan 

alltså vara bra att både spela in och föra anteckningar. 

Intervjuerna hade kunnat bli mer utvecklade och omfattande om de 

genomfördes av en van intervjuare. Det finns flera fallgropar vid intervjuer, 

exempelvis att intervjuaren ställer ledande frågor eller mer än en fråga åt gången, 

vilket jag råkade göra vid ett fåtal tillfällen. En fallgrop var också antalet 

respondenter och att alla respondenter gick i samma klass. Genom att öka antalet 

respondenter från olika klasser hade både trovärdigheten och generaliserbarheten ökat. 

Resultatet överensstämde till stor del med tidigare forskning, vilket bidrog till ökad 

trovärdighet. 

De etiska övervägandena influerade hela studien och togs hänsyn till. 

Respondenterna hölls informerade, anonyma och alla respondent är medvetna om att 

de kan avsluta sin medverkan om de skulle vilja. Respondenterna var inte anonyma 

för mig eftersom de skrev sina namn på enkäterna, vilket jag ansåg krävdes för att 

resultatet från intervjuerna i sin tur skulle bli användbart i förhållande till studiens 

syfte och frågeställning.  

5.4 Slutsats 

Storyline är en arbetsmetod med många möjligheter som är fylld av fantasi och 

kreativitet. Tydliga kopplingar kan göras mellan tanken bakom Storyline och John 

Deweys teori om god undervisning. I en fiktiv värld förbereds elever för att kunna 

fungera med andra människor i samhället. Metoden har en förmåga att engagera, 

intressera och motivera eleverna genom att den kan anpassas till alla elevers olika 

förutsättningar och intressen. Det är inte en självklarhet att den Storyline som 

genomförs blir lyckad utan det beror på både lärare och elever. För att genomföra en 

Storyline krävs en kreativ och drivande lärare som är disciplinerad, eftersom det 

annars är lätt att Storylinearbetet blir för omfattande. Ett Storylinearbete kräver även 

välfungerande gruppkonstellationer, annars kan elevers utveckling och gruppens 

framgång hämmas.  
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Eleverna uppskattar att de får använda olika sinnen och att de får arbeta med 

olika arbetsmetoder, både individuellt och i grupp, för att nå de mål som är uppsatta. 

Storylinemetoden har i den här studien visats kunna bidra till att flera elever upplever 

mindre obehag vid muntliga redovisningar. Det beror bland annat på 

gruppredovisningar där de får stöd av varandra, visualiseringar och att eleverna inte 

behöver berätta om sina egna liv. Viktigt vid muntlig redovisning visar sig vara att 

elever får förbereda sig så att det känner sig säkra på vad de ska säga. Det går inte att 

påstå att Storyline underlättar de muntliga redovisningarna för samtliga elever, utan 

vissa elever behöver mer stöd än vad undervisningen i klassrummet kan erbjuda. Det 

är dock tydligt att samtliga elever i den här studien uppskattar Storyline och är 

nyfikna, vilket är nyckeln till all framgångsrik undervisning. 

5.5 Fortsatt forskning 

Under tiden som studien genomförts har tankar väckts om andra intressanta 

infallsvinklar på Storylinemetoden. Det är svårt att hitta forskningskritik mot 

arbetsmetoden, mer än att den är tidskrävande, kräver välgjord planering och 

fungerande gruppkonstellationer. Det hade varit intressant att undersöka lärares 

uppfattningar om Storyline, både fördelar men också nackdelar med metoden.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Bostadsområdet Solgatan 

Eleverna i årskurs fyra på Lövskolan upptäcker att en brun lång ringlig rektangel satts 

upp på ena väggen i klassrummet. De begrundade den och funderar över vad det kan 

vara. Klassens lärare låter eleverna få fundera några dagar på vad det kan vara innan 

hon avslöjar att det är en gata i ett bostadsområde som de ska få döpa tillsammans. 

Gatan döps till Solgatan och eleverna blir indelade i sju olika grupper. Grupperna 

bildar sju olika familjer som flyttar in på gatan. Var grupp för sig fick tillsammans 

börja med att rita ett hus som sattes upp längs gatan. När husen var klara fick eleverna 

i uppdrag att skapa sina egna karaktärer genom att rita, klippa och klistra. De fick 

välja fritt vilken familjemedlem de skulle vara så länge familjen var överens. Alla 

elever skrev en text som beskrev sin familjemedlem och vilka band de hade till de 

andra i familjen, efter det fick de presentera sina karaktärer för sina grannar. Efter 

redovisningarna sattes familjemedlemmarna upp i form av pappersdockor bredvid 

sina hus på den ringliga gatan. Plötsligt kom det ett brev till familjernas brevlådor, ett 

djurhem letade efter hem till sju hemlösa djur och de olika djuren placerades ut i 

familjerna. För att de skulle få behålla sina djur behövde de skriva ett brev tillbaka till 

djurhemmet som beskrev deras djur och hur de skulle ta hand om det. Eleverna satte 

igång direkt och resultaten blev riktigt bra tack vare att eleverna själva var så 

motiverade till att arbeta. Familjerna presenterade sina brev inför resten av Solgatans 

befolkning innan de skickades till djurhemmets inspektör för ”granskning”. Livet 

gick vidare på den lilla vägen och snart var det dags för alla familjer att åka på 

drömsemester, men vart skulle de åka?  

 

Bilaga 2: Enkät 

 
 
Namn:___________________________ 
 
 
Vad tycker du om att prata inför klassen? Jag tycker att det är:  
 
Jättejobbigt              Ganska jobbigt                    Lätt                        Jättelätt 
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Tycker du att det är någon skillnad på att prata inför klassen ensam 
jämfört med i grupp? Jag tycker:  
 

1. Att det är enklare att prata inför klassen ensam            

2. Att det är enklare att prata inför klassen när man är i en grupp 

3. Att båda är lika jobbiga 

4. Att båda är lika lätta 

 
Vad tycker du om att arbeta med Storyline? Jag tycker att det är:  
 
Jättetråkigt           Ganska tråkigt           Helt okej           Roligt           Jätteroligt 
 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta med den här metoden igen? 
 
Ja                      Nej                  Kanske 
 
Vad tycker du om att tala inför klassen då du i Storyline får stiga in i din 
roll? Jag tycker att: 
 

1. Det är lite enklare än vanligt 

2. Det är mycket enklare än vanligt 

3. Det är lite svårare än vanligt 

4. Det är mycket svårare än vanligt 

5. Det är lika svårt som vanligt 

6. Det är lika lätt som vanligt 

 

Tack så mycket!  
 

Första frågan handlar om vad eleverna tycker om att prata inför klassen och eleverna 

får välja att svara: ”jättejobbigt”, ”ganska jobbigt”, ”lätt” eller ”jättelätt”. Vidare 

följer enkäten samma struktur med en fråga samt fast svarsalternativ som ska ringas 

in. På fråga två ska eleverna svara på om de anser att det är någon skillnad att tala 

inför klassen ensam jämfört med i grupp. Den tredje frågan rör elevernas uppfattning 

om att arbeta med arbetsmetoden Storyline och den fjärde frågan om eleverna kan 

tänka sig att arbeta med metoden igen. På den femte och sista frågan ska eleverna 

svara på om hur de upplever att Storyline påverkar deras uppfattning om att tala inför 
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klassen. En fråga som kan uppfattas svårare, vilket därför kräver att eleverna får en 

tydlig förklaring av vad frågan innebär. Eleverna får sex svarsalternativ, vilket tvingar 

de att ta ställning till om det är ”enklare”, ”svårare”, ”lika lätt” eller ”lika svårt” att 

tala inför klassen genom sina karaktärer. 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Utgå från enkätsvaren – de elever som är talängsliga eller tycker att Storyline 
påverkar kommer att prioriteras. 
 
Vad tycker du om att prata inför klassen? 

- Om jobbigt – varför är det jobbigt? 
- Hur känner du dig när du ska prata inför klassen? Vad händer (nervös, 

darrig) 
- Har du alltid tyckt det?  
- Varför tycker du att det är så? 
- Tycker du att ert klassrum känns tryggt? 
- Tycker du att dina klasskompisar är bra mottagare vid redovisningar? 
- Hur tycker du att det skulle vara? (klassrumsklimat) 
- Har du någon idé på vad man kan göra för att det ska bli bättre? 
- Övar ni på hur ni ska göra? 

 
Tycker du att det är någon skillnad på att prata inför klassen ensam jämfört 
med i grupp? 

- Om ja – vad är skillnaden? 
- Skulle du vilja arbeta mer med antingen eller?  

 
Vad tycker du om att arbeta med storyline? 
                  - Vad är roligt/tråkigt? 

- Ser du fram emot de tillfällen då ni ska arbeta med storyline? 
- Vad tycker du är roligast, att arbeta individuellt eller i grupp?  
- Tycker du att du lär dig något genom Storyline? 
- Är det något som är svårt med arbetsmetoden? 

 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta med den här metoden igen? 
 
Vad tycker du om att tala inför klassen då du i storyline får stiga in i din roll? 

- Varför tror du att det är enklare?  
- Är det enklare då du inte behöver utgå från ditt egna liv/åsikter?  
- Är det enklare om ni får använda ex. PowerPoint, visualiseringar, 

bilder? 
- Om ja – hur tycker du att det påverkar? 

 
Något att tillägga? 
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Bilaga 4: Brev till vårdnadshavarna 

 
Hej, 
 
Många av er där hemma känner nog redan till mig, mitt namn är Amanda 
Olofsson och jag har haft praktik i era barns klass under både hösten 14 och 
våren 15. Nu är jag inne på slutklämmen av min utbildning till lärare för 
årskurs 4-6 och skall avsluta med ett skriftligt arbete. I mitt sista arbete skulle 
jag behöva hjälp av era barn och behöver därför er tillåtelse. Arbetet kommer 
att handla om hur arbetet med Storyline kan påverkar elevernas uppfattning av 
muntliga redovisningar inför klassen. För att ta reda på detta kommer alla i 
klassen att få svara på en mindre enkät, sedan kommer 4-5 elever att intervjuas. 
 
Om du väljer att låta ditt barn delta kommer jag att garantera deras anonymitet, 
inga namn kommer att nämnas. Eleverna kommer även att när som helst kunna 
avbryta sin medverkan om de av olika orsaker inte skulle vilja fortsätta. 
Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna kommer enbart att 
användas i det här arbetet och kommer sedan att raderas. 
 
Kryssa i en ruta.  
Lämna gärna in svaret till Mia så fort som möjligt, senast 16/4. 
 
Tack på förhand! Hör av er om ni har några frågor till:  
 
Amanda Olofsson 
0763-236982 
Amanda.olofsson4@gmail.com 
          
       --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 
 
Barnets namn:______________________________________________ 
 

Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen  
 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen  
 
 
Vårdnadshavarens underskrift:____________________________________ 
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Bilaga 5: Enkätsvaren 

 
Vad tycker du om att prata inför klassen?  
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Tycker du att det är någon skillnad på att prata inför klassen ensam jämfört 
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Vad tycker du om att arbeta med Storyline? Jag tycker att det är:  
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Skulle du kunna tänka dig att arbeta med den här metoden igen? 
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Vad tycker du om att tala inför klassen då du i Storyline får stiga in i din roll? 
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