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Abstrakt 

 
I studien redovisas elevers kunskapsutveckling rörande två grundläggande naturvetenskapliga 
fenomen, kolets och vattnets kretslopp, i ett storylinearbete. Avsikten med undersökningen 
har varit att prova storylinemetodens potential att främja naturvetenskapligt lärande samtidigt 
som övergripande perspektiv förmedlas i undervisningen. Studien utgår från en konflikt 
mellan gällande styrdokument, nationella resultat i naturvetenskapliga skolämnen, och ett 
uttalat önskemål om att skolan skall bedriva miljöundervisning enligt en viss 
miljöundervisningstradition, s.k. utbildning för hållbar utveckling. Tidigare forskning om 
storylinemetoden är begränsad, men har visat att övergripande perspektiv kan förmedlas 
genom undervisning med denna metod. Undersökningen genomfördes i ett längre 
undervisningsavsnitt med elva elever i årskurs 6. Datainsamlingen har skett med hjälp av 
enkät och intervju. Resultatet visar att kunskapen utvecklats hos majoriteten av eleverna. 
Effektiviteten i storylinemetoden diskuteras. Denna studie är ett steg i utvecklingen av 
undervisningsmetoder för hållbar utveckling. 
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Inledning 
 
Olika former av miljöundervisning är sedan 60 talet en del av verksamheten i den svenska 
skolan. Miljöundervisningen har successivt, sedan FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, 
utvecklats genom att fler och fler perspektiv blivit möjliga att inlemma i den. Vid FN:s 
konferens i Rio 1992 benämnde man den nya typen av miljöundervisning som utbildning för 
miljö och utveckling, senare har detta uttryck blivit utbytt mot utbildning för hållbar 
utveckling. Innehållsmässigt kan utbildning för hållbar utveckling sägas vara att 
tvärvetenskapligt behandla ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av samhällets 
utveckling, med fokus på framtiden. En nationell kartläggning visar att olika former av 
miljöundervisning är vanlig i svenska skolor idag men att den miljöundervisning som kallas 
utbildning för hållbar utveckling inte fått något brett genomslag i skolorna. (Skolverket 2002) 

 
Lpo 94 har sedan den utkom för första gången genomgått en rad förändringar. I den analys av 
läroplanens förändring som vi redovisar i bakgrunden till detta arbete, har vi funnit att 
läroplanen gradvis blivit mer föreskrivande och fokuserande på den enskilde lärarens 
undervisning. Särskilt gäller detta det område som handlar om skolans roll för att skapa en 
hållbar utveckling. Vi tror att den beskrivna betydelseförskjutningen förbises i många skolor 
idag. Framför allt på grund av att det saknas undervisningsmetoder som kan svara mot 
läroplanens krav på övergripande perspektiv, mot kursplanernas målbeskrivningar och mot de 
sedan länge etablerade undervisningstraditionerna inom respektive ämne.  
 
Skolverkets lägesbedömning för år 2005 visar på resultatförsämring över tid i vissa ämnen. 
De naturvetenskapliga ämnena hör till dessa. För att vända denna negativa utveckling föreslår 
man tidigare och tydligare kunskapsbedömning (Skolverket 2005). Då naturvetenskap är en 
viktig komponent i den tvärvetenskapliga utbildningen för hållbar utveckling, kanske 
ansträngningar för att utveckla utbildning för hållbar utveckling kan förenas med ambitionen 
att höja kvaliteten på och bedömningen av den naturvetenskapliga ämnesundervisningen. 
Åtminstone bör dessa två strävanden inte stå i konflikt med varandra så att den ena utvecklas 
på bekostnad av den andra. 
 
En sammanställning av forskningsresultat avsedd att utgöra underlag för utveckling av 
naturvetenskapligt lärande i skolan är Björn Andersson (2002) Elevers tänkande och skolans 

naturvetenskap. Andersson beskriver och utgår från ett socialkonstruktivistisk perspektiv när 
han kategoriserar elevers uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen. Med stöd av bland 
annat Vygotsky kan man av Anderssons arbete motivera ett möte mellan elevers 
vardagsföreställning och vetenskapliga begrepp som en väg att leda elever mot större 
abstraktionsförmåga och teoretisk insikt.  
 
Ett socialkonstruktivistisk arbetssätt som upphöjts till pedagogisk metod är den skotska 
Storylinemetoden. Ett Storylinearbete sker inom ett holistiskt sammanhang, en berättelses 
ramar (Moreau 2001). Trots stor utbredning finns förvånansvärt lite forskning knutet kring 
Storylinemetoden. Steve Bell, storylinemetodens grundare, har tillskrivit metoden en rad 
företräden, bland annat att den ger ett bra underlag för ämnesinlärning, och att metoden passar 
för alla ämnen. (Selberg och Stiebel 1995) Vi har inte funnit forskning som stöder Bells 
påståenden. 
 
För att få en fingervisning om storylinemetoden är en möjlig väg att förena utvecklingen av 
utbildning för hållbar utveckling med strävanden att bibehålla eller eventuellt förbättra 
kvaliteten på den naturvetenskapliga ämnesinlärningen i den svenska skolan, har vi ställt oss 
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frågan - Utvecklar elever ämneskunskaper som är förenliga med kursplanernas mål i 
naturorienterande ämnen fysik, kemi och biologi när man undervisar inom 
miljöundervisningstraditionen ”Hållbar utveckling” med storylinemetoden? 
 
 
 
 

 
Bakgrund 
 
I en tid av accelererande globala förändringar är goda kunskaper mer än tidigare en 
demokratisk fråga. När det gäller kopplingar mellan stora överlevnadsfrågor som 
resursfördelning, energianvändning och ekosystemens utarmning är god naturvetenskaplig 
förståelse en förutsättning för kommande generationers möjlighet att på demokratisk grund 
fatta verklighetsförankrade beslut. När samhällets fortsatta utveckling sätts in i den pågående 
klimatförändringen blir det än mer uppenbart och angeläget att försäkra sig om att skolan 
bedriver en undervisning som ger handlingsberedskap och kunskaper av olika slag, där 
naturvetenskaplig kunskap förmodligen är en av de viktigaste. 
 
I texten som följer beskriver vi utvecklingen av vissa aspekter i gällande styrdokument, 
miljöundervisningstraditioner och skolans naturvetenskap. Bakgrunden avslutas med att vi 
behandlar storylinemetoden, som vi sett som en möjlig väg för att gå vidare i den beskrivna 
situationen. 
 
 
 
Betydelseförskjutning hos läroplanen 
Den nu gällande läroplanen, Lpo 94, har sedan den utkom första gången genomgått en del 
förändringar. Det finns skäl att anta att alla förändringar som införts ännu inte fått 
implikationer i skolverksamheten. Dels därför att de senare förändringarna är tämligen 
nytillkomna, dels därför att förändringar och tillägg är svåra att upptäcka om man enbart läser 
den aktuella versionen av läroplanen, något som torde vara det vanliga sättet att läsa 
styrdokument. Korrekta tolkningar av tidigare versioner av läroplanen kan mycket väl stå i 
direkt konflikt med nu gällande, utan att lärare och skolledare är medvetna om det på grund av 
att nyare och äldre versioner är förvillande lika. När vi utifrån egen erfarenhet betraktar 
verksamheten i skolan kan vi i vissa avseenden inte se att skolor följer den läroplan vi som 
lärarstudenter under tidsperioden mellan åren 1998 till 2005 bekantat oss med. 
 

Från att förmedla kunskaper till att främja lärande 

Nedan följer en genomgång och analys av läroplanen, dess förändring över tid på de ställen 
där den berör området som handlar om skolans roll för att skapa en hållbar utveckling. Genom 
att jämföra grundföreskriften SKOLFS 1994:1 med senaste lydelse och ändringsföreskrifter 
1997:12, 1998:15, 2000:146 och 2003:17 har vi hittat ändringar och tillägg som väsentligt 
förändrar och begränsar mängden av möjliga uttolkningar. Speciellt när det gäller miljö och 
hållbar utveckling har läroplanen höjt ambitionen sedan 1994. Vissa specifika ändringar av 
ordval har tillkommit som underlättar för skolan och lärare att söka nya angreppssätt.  
 
En stor skillnad mellan läroplanens ursprungsformulering och den nu gällande, med avseende 
på tolkningsutrymme, uttrycks i den allra första meningen under rubriken Skolans uppdrag, 
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tidigare Skolans uppgifter. När den tidigare säger att ”skolans huvuduppgift är att förmedla 

kunskaper…” (Grundföreskriften Lpo 94, s.7) uttrycker den senare att ”Skolans uppdrag är 

att främja lärande…” (Senaste lydelsen Lpo 94 Dec 2005, s.7) En övergång till en vagare 
uppdragsbeskrivning, men en övergång som medger förändring av hela skolans tidigare 
inriktning. Uttrycket att främja lärande kan visserligen betyda detsamma som att förmedla 
kunskaper, men det kan också betyda mycket mer än så.  
 
Den ursprungliga Lpo-94 säger: ”Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande 

värden och förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället” 

(Grundföreskriften, s.7), medan nu gällande Lpo-94 på motsvarande plats uttrycker: ”Skolan 

har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”  (Senaste lydelsen, s.7). 
 
Här har man smält samman den från början tudelade uppgiften, att trots värdegrundskapande 
och intellektuell verksamhet förbereda eleverna för livet och verkan i samhället, till att 
värdegrundskapande och lärande blir själva förberedelsen för elevernas liv och deras 
verksamhet i samhället. Denna förändring kan förstås som att regering och riksdag uttrycker 
önskemål om att skolan kliver fram och stärker sin position som skapare av framtida 
samhälle. Intressant för vår belysning är att man strukit ordet vissa. En tänkbar tolkning kan 
vara att en belysning av hur samhälle och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling faktiskt kan kräva att man överger vissa, i samhället nu gällande, 
grundläggande värden.  
 
En formulering som stått oförändrad sedan -94 är följande: 
”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  (Lpo 94, s.7) 
 

Under den tidsperiod som förflutit sedan 1994 har en del större djupgående förändringar gett 
sig tillkänna. T.ex. den pågående klimatförändringen, HIV epidemins totala genomslag i stora 
delar av världen, Kinas redan genomförda industrialisering med följande ökade anspråk på 
naturresurser, global utfiskning av världshaven, förlust av biologisk mångfald och därmed 
framtida valmöjligheter. Som en följd av detta blir innebörden av uttrycken, ”de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver”, 
samt, ”en komplex verklighet”, annorlunda jämfört med tidigare tänkbara innebörder av 
desamma. Även uttrycket ”det stora informationsflödet” har fått ytterligare dimensioner. 
 
I Lpo 94 under rubriken Skolans uppdrag, hittar vi stycket som är det centrala för hela vår 
frågeställning. Det stycke som behandlar skolan i förhållande till miljön, framtiden och en 
hållbar utveckling. Där stod i grundföreskriften 1994 att läsa följande: 
 

”I undervisningen i alla skolans ämnen är det angeläget att anlägga vissa övergripande 

perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför 

framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.  Genom ett miljöperspektiv får 

de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa 

sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling.” (Lpo 94 1994, s.7-8) 
 
Samma stycke i gällande dokument hösten 2005 säger: 
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”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin 

förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.” (Senaste lydelsen Lpo 94, Dec 2005, s.7-8)  
 
Därefter följer i båda versionerna de två andra övergripande perspektiven, det internationella 
perspektivet och det etiska perspektivet, som är angelägna att anlägga i undervisningen. Dessa 
två perspektiv hamnar utanför fokus för detta arbete och vi lämnar dem obehandlade. 
 

Analys av ändringarnas betydelse  

Första meningen: Anläggandet av övergripande perspektiv har flyttats, från att vara angeläget 
i undervisningen i skolans alla ämnen, till att vara angeläget i all undervisning. Vidare 
återfinner vi en mycket klargörande betydelseförändring i den sista meningen där läroplanen, 
från att ha rekommenderat, övergått till att befalla när man bytt ut ordet bör mot skall. 
  
Det finns i båda styckena en oklar koppling mellan uttrycken ”I all undervisning”, respektive 
”I undervisningen i alla skolans ämnen”, i första meningen och ”undervisningen” i sista 
meningen. Avser man i den senare samma undervisning som i den förra? Vår tolkning är att 
eftersom de båda nämns i samma stycke, utan särskiljande specificering, skall antas att det 
senare syftar på det förra. Detta påverkar i allra högsta grad betydelsen av hela stycket. Då 
den tidigare versionen syftade på ämnesundervisning i stort kunde den möjliggöra en 
organisation av undervisningen i tiden så att den nämnda belysningen kunde behandlas som 
ett moment i undervisningen. Den senare ordalydelsen omöjliggör en sådan momentindelning 
eftersom formuleringen syftar på all undervisning. 
 
När vi ser på årtalen för de införda ändringarna kan vi se en trend i utvecklingen av 
styrdokumentets intentioner. Ändringen av styckets sista mening infördes år 1998 (SKOLFS 
1998:15), den första meningen ändrades 2003 (SKOLFS 2003:17). Vår tolkning av dessa 
ändringar och den ordning de infallit är att regering och riksdag i och med ändringen 1998 
avsett att ta ifrån skolorna möjligheten att välja bort att ”belysa hur samhället och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” I och med ändringen 2003 har 
dessutom undervisande personal ålagts att anlägga vissa övergripande perspektiv, oklart dock 
om det ansvaret kan delas mellan lärare på den enskilda skolan. Dessutom, om vår tolkning i 
föregående stycke är riktig, har läroplanen sedan 2003 ålagt samtliga lärare att delta i 
belysningen av ”hur samhället och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.” 
 

För tydlighetens skull väljer vi att, som komplement till ovanstående analys, redovisa den 
betydelseförskjutning som vi upptäckt genom att med egna ord beskriva det 
tolkningsutrymme som funnits vid de två tidpunkterna 1994 och 2003. Nedan följer två 
extrema tolkningar som visar hur ändringarna inneburit att betydelsen av stycket förskjutits,  
 
från att år 1994 inneburit något i närheten av följande:  
Det finns möjlighet att i alla ämnen belysa `hur samhälle… … kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling´, när så görs är det lämpligt att anlägga ´övergripande perspektiv´ såsom de 
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i läroplanen uppräknade, historiska, miljö, internationella samt etiska. Skolan bör organisera 
undervisningen så att elever någon gång, i något ämne, stöter på detta angreppssätt. 
 
Till att från och med år 2003 närmat sig innebörden:  
All undervisande personal skall välja innehåll och arbetssätt så att dennes undervisning, i 
vilket ämne det än vara må, belyser `hur samhälle… … kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling´. Skolan kan i detta arbete försäkra sig om att övergripande perspektiv, historiska, 
miljömässiga, internationella och etiska anläggs. 
 
 
Utbildning för hållbar utveckling 
Utbildning för hållbar utveckling kan ses som en utveckling av den normerande 
miljöundervisning som under 80-talet växte fram som ett svar på den tidigare 
ämnescentrerade och faktabaserade miljöundervisningen. För de som avslutat grundskolan 
före mitten av åttiotalet och därför torde ha 60 och 70-talens faktabaserade miljöundervisning 
i minnet, följer ett kort sammandrag av skolverkets beskrivning av miljöundervisningens 
utveckling därefter. 
 
I den normerande miljöundervisningstraditionen anses vetenskaplig kunskap vara normen för 
miljömoraliska ställningstaganden. Miljöproblemen speglar en konflikt mellan människa och 
natur. Därför lägger man i den normerande undervisningstraditionen stor vikt vid att använda 
elevaktiva och problemlösande arbetsformer. Målet med samhällsutvecklingen är ett 
miljövänligt samhälle. Målet för undervisningen är att elevernas kunskap om miljöproblem 
och träning i miljömoraliska ställningstaganden ska leda till ett miljövänligt beteende.  
(Skolverket 2002) 
 
Utbildning för hållbar utveckling, som vuxit fram som en följd av RIO- konferensen 1992, har 
tillfört fler aspekter att beakta i miljöundervisningen. I denna undervisningstradition ses 
miljöproblem som sociala konstruktioner, konflikter mellan mänskliga intressen. Miljötemat 
har expanderat till att omfatta hela samhällsutvecklingen. De demokratiska processerna sätts i 
fokus och man talar om att skapa förutsättningar för god livskvalitet både nu och i framtiden. 
Vid sidan av den vetenskapliga kunskapen lyfts erfarenhetsbaserad kunskap fram. Estetiska 
och moraliska aspekter ges stort utrymme. Precis som biologisk mångfald är en utgångspunkt 
för miljöarbete i stort (vårt tillägg) blir en slags kunskapspluralism en utgångspunkt i 
utbildning för hållbar utveckling. Det ämnesmässiga innehållet i utbildning för hållbar 
utveckling innebär att beröra ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av samhällets 
utveckling, med fokus på framtiden. (Skolverket 2002) 
 
 

Skoltraditionen krockar med statens intentioner 

År 2002 gav skolverket ut Hållbar utveckling i skolan, den är en nationell kartläggning av 
miljöundervisning i den svenska skolan.  I de skolor som ingick i kartläggningen var olika 
former av miljöundervisning vanlig, särskilt på de lägre stadierna. Emellertid konstateras att  
”den miljöundervisning som kallas utbildning för hållbar utveckling och som förordas i 

Hagadeklarationen, ännu inte fått något brett genomslag i skolorna; begreppet är bekant 

men innebörden och innehållet tycks på de flesta håll inte ha realiserats i undervisningen”.  
( Skolverket 2002, s.152) 
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Rapporten pekar ut fem områden där man lämnar förslag till åtgärder för att få ett brett 
genomförande av utbildning för hållbar utveckling. De givna förslagen handlar om att skapa 
förutsättningar för att utveckla metoder, innehåll och läromedel, initiera forskning om 
utbildning för hållbar utveckling, öka kunskaperna hos andra grupper utanför skolan för att 
stödja utvecklingen i skolan, fortsatt utveckling och revidering av nationella måldokument, 
kursplaner mm och att utforma skolorna med hänsyn till de nya krav utbildning för hållbar 
utveckling ställer, föra in utbildning för hållbar utveckling som prioriterad princip i läroplaner 
och skolorganisation (Skolverket 2002). Det finns skäl att anta att förslagen som lämnas i 
rapporten ligger till grund för de sena ändringar i läroplanen som vi beskrivit i vår 
läroplansanalys ovan. 
 

2005 års lägesbedömning  

Ovanstående redogörelse kan ses som en historisk betraktelse av hur miljöundervisningen 
breddats och fördjupats under de senaste årtiondena. En breddning och fördjupning som skett 
både i skolans praxis samt i styrdokumenten för skolan. Från att helt och hållet varit en fråga 
för naturvetare har fler perspektiv, fler ämnen och fler lärarkategorier involverats. Om än 
naturvetare har fått släppa sitt tidigare monopol på miljöundervisning är det fortsatt så att 
naturvetenskapen bidrar med de kunskaper om världens beskaffenhet, naturens möjligheter 
och begränsningar, som ligger till grund för vidare behandling inom övriga fält. Likväl är 
skolan fortfarande uppdelad i de traditionella skolämnena, och det är fortfarande i dessa 
ämnen eleverna blir betygsatta 
 
Som vi nämnt i inledningen till bakgrunden är goda naturvetenskapliga kunskaper viktiga av 
flera olika anledningar. I den mån skolbetyg avspeglar kunskapsnivå kan vi tyvärr notera att 
utvecklingen i den svenska skolan går i en annan riktning. 
”I grundskolan fortsätter det genomsnittliga meritvärdet att öka men fortfarande når en 

fjärdedel av eleverna inte målen i alla ämnen. Det finns tydliga signaler om 

resultatförsämringar över tid vad gäller elevers prestationer i naturvetenskapliga ämnen 

och matematik både i ett nationellt och internationellt perspektiv” (Skolverket 2005, s.8). 
 
Skolverket föreslår tydligare kunskapsuppföljning och tidigare betygssättning som ett led i 
arbetet att komma tillrätta med denna negativa trend, vilken man i sin tur tror kan bero på 90-
talets skolreformer och minskade resurser. De naturvetenskapliga ämnena har hamnat vid 
sidan om skolans huvudfåra, de s.k. kärnämnena. Skolverket rapporterar om brister i 
kunskapsuppföljningen för de ämnen som inte har nationella prov. ”Idag är det alltför få 

skolor som kontinuerligt följer upp och bedömer kunskaper i andra ämnen än svenska, 

matematik och engelska. En samlad och dokumenterad information om elevers 

kunskapsresultat i grundskolans samtliga ämnen sker oftast först i samband med 

betygssättningen”. (Skolverket 2005, s.11) 
 

 

 

Skolans naturvetenskap 
Naturvetenskapen är ett system av lagar och teorier som bland annat leder till att man kan 
uttrycka sig om den fysiska verkligheten i form av universella satser, t.ex. Ett paraffinljus som 
nedsänkes i kokande vatten kommer att smälta om lufttrycket är det som normalt förekommer 
vid jordytan. Naturvetenskaplig kunskap uppfyller kraven på förklaringsrelevans och 

testbarhet. Satsen ovan kan förklaras med att paraffin har en smälttemperatur på 60°C och 
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vattnets kokpunkt vid normalt lufttryck är ca 100°C. Påståendet kan testas genom att man 
utför operationen. Naturvetenskapliga lagar antas vara approximativa men kan för den skull 
inte räknas som tillfälliga generaliseringar. En tillfällig generalisering som förklaring till 
ovanstående sats kunde vara: Alla paraffinljus som hittills sänkts ned i kokande vatten har 
smält, alltså kommer även detta paraffinljus att smälta. En utsaga av detta slag är inte 
naturvetenskaplig, även om den är sann. (Hempel 1966) 
 
Undervisning i skolämnet naturkunskap, naturorienterande ämnen eller fysik, kemi och 
biologi handlar om att ge eleverna möjlighet att tillägna sig kvantitativ kunskap om de 
fenomen som naturvetenskapen hittills behandlat, att ge eleverna förståelse för det 
naturvetenskapliga sättet att resonera, systematisera och experimentera och slutligen att 
använda den kunskapen på ett mot naturen ansvarsfullt sätt. Målen att sträva mot i den 
gemensamma kursplanetexten för grundskolans naturorienterade ämnen säger,   
 

” Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterade ämnena sträva efter att eleven 

 

beträffande natur och människa 
tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig 

samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet, 

 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

- utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande 

vårt kulturarv,  
- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar 

naturen, 

- utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,  

utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder 

till att teorierna förändras, 

 
beträffande kunskapens användning  

- utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,  

- utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att 

stödja sina ställningstaganden, 

- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang 

med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden.”  

(Lpo94, s.46) 
 

Utveckling av naturvetenskaplig undervisning i skolan 

Olika kartläggningar av hur elever i olika åldrar uppfattar den fysiska verkligheten har 
sammanställts under titeln Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (Andersson 2001). 
Elevers förklaringar av fenomen som kan kopplas till naturvetenskap blir i Anderssons studie 
beskrivna och kategoriserade. Studien baseras på ett stort datamaterial som är insamlat i flera 
olika länder, t.ex. Sverige och Israel, och är tänkt som ett hjälpmedel för att förbättra skolans 
undervisning och elevernas lärande.  
 
Utifrån en socialkonstruktivistisk plattform som innebär att man betraktar kunskap som 
individuellt konstruerad men socialt medierad, beskriver en författare de olika aktörernas roll i 
undervisningssituationen, ”Lärarens ansvar är att skapa möjligheter för eleverna att ta steget 

från vardaglig till naturvetenskaplig förståelse och utveckla den senare så långt det går… … 

Elevens ansvar är att vara en aktiv medspelare, bl.a. genom att arbeta och anstränga sig.” 

(Andersson 2001, s.9) 
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Andersson beskriver hur det socialkonstruktivistiska synsättet vuxit fram först genom att 
elevperspektivet öppnades i och med Piagets konstruktivistiska tankar och senare genom att 
den sociala dimensionen uppmärksammades i de återupptäckta arbeten Lev Vygotsky lämnat 
efter sig. Andersson tar fasta på Piagets beskrivning av det konkret operationella stadiet och 
det formellt operationella stadiet i den kognitiva utvecklingen, när han påstår att vetenskaplig 
kunskap inte kan uppstå utan en betydande fond av vardagskunnande. ”Det vetenskapliga 

tänkandet är visserligen kvalitativt annorlunda men bygger likväl på vardagstänkandet” 
(Andersson 2001, s.13). 
 
Andersson ser en outnyttjad potential hos skolans undervisning i det faktum att elever, trots 
att de kan formeln för fotosyntes, i vardagen förklarar trädets tillväxt med att det tagit upp 
näring från jorden. Det som i stor utsträckning saknas i skolans undervisning är möten mellan 
elevernas vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp, menar Andersson, som stöder sig på 
Vygotskys uppfattning att skolans undervisning om vetenskapliga begrepp kan påverka 
elevers mentala utveckling mot större abstraktionsförmåga och teoretisk insikt. Andersson 
föreslår att man, på grundval av de kartläggningar av elevers tänkande som gjorts, prövar och 
dokumenterar undervisningsprocesser. ”Särskilt viktigt är det att ta reda på under vilka 

betingelser lärande sker och i vilken utsträckning varaktig begreppslig behållning 

resulterar.” (Andersson 2001, s.14). 
 

Undervisningsmetoder för både hållbar utveckling och ämneskunskap 

Den enskilde lärarens uppgift är att omsätta styrdokumentens formuleringar i sin 
undervisning. Vi har ovan beskrivit en situation där det gäller att förena delvis motsatta 
strävanden i en undervisningssituation som klarar av att: 
  

1) Svara mot läroplanens direktiv att i all undervisning belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.  

 
2) Bedriva miljöundervisning i enlighet med den från skolverket uttalat önskvärda 

undervisningstraditionen utbildning för hållbar utveckling. 
 

3) Göra detta på timmar avsatta för ämnesundervisning som i sin tur ska generera 
bedömningsbara ämneskunskaper i enlighet med kursplanerna. 

 
4) Utveckla den naturorienterande ämnesundervisningen så att kunskaperna blir bättre än 

för närvarande eftersom svenska elever halkat efter internationellt sett och även 
jämfört med situationen förr. 

 
När en stor andel av eleverna inte klarar målen, och fler pålagor läggs på den enskilde 
ämnesläraren blir det uppenbart att en effektivisering av undervisningen blir ofrånkomlig. 
Tiden kommer helt enkelt inte att räcka till om man lägger till de nya kraven på övergripande 
perspektiv och hållbar utveckling ovanpå de gamla målen för ämnet i sig. Någon form av 
tematisk undervisning, där flera ämnen, flera lärare och flera arbetssätt samsas om den 
gemensamma tiden på ett effektivare sätt än med den klassiska ämnesindelningen av 
skoldagen blir en given väg att prova.  
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Storylinemetoden  
Ambitionen att arbeta tematiskt har funnits i den svenska skolan under lång tid, det torde vara 
allmänt känt vad sådant arbete innebär.  En redogörelse för tematiska arbetssätt i allmänhet 
och forskning kring dessa utelämnas i detta arbete, en sådan skulle bli alltför omfattande. I 
stället riktar vi vårt intresse mot en specifik form av tematiskt skolarbete, en etablerad 
undervisningsmetod som i olika sammanhang visat sig användbar den s.k. storylinemetoden 
Undervisning med storylinemetoden borde, genom noggrann planering, ett relevant urval av 
ämnesinnehåll och ett fungerande genomförande, kunna erbjuda ett möte mellan elevernas 
vardagskunskap och vetenskapliga begrepp. I metoden ser vi också möjligheten att förmedla 
övergripande perspektiv, att belysa hur samhället kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling, beröra ekologiska, ekonomiska och sociala framtidsfrågor samtidigt som eleverna 
i arbetet kan utveckla ämneskunskaper väl så goda som de kunskaper traditionell 
ämnesundervisning innebär.  
 

Beskrivning av storylinemetoden 

Det finns en mängd litteratur som behandlar hur storylinemetoden kan tillämpas i 
klassrummet. Nedan presenterar vi, som service till läsaren, en sammanfattning av vad man 
brukar behandla i sådan litteratur. Sammanfattningen utgår från handböckerna Storylineboken 

(Falkenberg 2000), Storyline, känslor struktur respekt (Moreau och Wretman 2001), 
examensarbeten, (t.ex. Andersson och Axhammar 1994) och vår egen erfarenhet från tidigare 
arbete med metoden.  
 
Metoden kommer ursprungligen från Skottland och dess upphovsman konstpedagogen Steve 
Bell såg att det fattades en metodik i skolan när läroplanen ändrades för att arbeta 
ämnesintegrerat. Någon utarbetat arbetsmetod fanns inte för att få integrationen att fungera. 
Bell tillsammans med kolleger utvecklade en undervisningsmetod som fick namnet Storyline 
(Moreau & Wretman 2001). Det huvudsakliga utvecklingsarbetet pågick i tio år mellan 1967-
1977. Metoden sprider sig i världen, bland framträdande länder där metoden används kan 
nämnas Finland, Tyskland, Thailand och USA.  
 
Storyline är ett förhållningssätt till inlärning och undervisning som utgår från att eleverna 
redan har erfarenheter/vardagsbegrepp som kan användas i skolarbetet. Metoden innebär att 
lärandet sker inom en berättelses ramar, en resa i tid och rum, nutid, dåtid eller framtid, dock 
följer berättelsen hela tiden en röd tråd. Precis som i alla berättelser startar en storyline i en 
specifik tid/plats där berättelsen utspelar sig och med ett antal personer. Läraren inleder 
berättelsen som eleverna sedan ger liv åt med de karaktärer de skapat samt genom den plats 
där berättelsen utspelar sig, den s.k. frisen. Att skapa denna modell, platsen för berättelsen och 
dess karaktärer är grunden i arbetet. Berättelsen och frisen är det som främst skiljer storyline 
från annat problembaserat arbete. 
 
Berättelsen skapar ett sammanhang för lärandet, där verkligheten inte delas upp i ämnen utan 
integreras i en verklighet som eleverna kan känna igen och vara delaktiga i. Vid inledningen 
av arbetet gäller det att fånga elevernas intresse och få i gång deras fantasi. Vid starten 
bestäms vilken tid och plats som den gemensamma berättelsen kommer att utspela sig på. 
  
Varje elev tillverkar sin egen person i berättelsen. De ger sin figur ett namn och de olika 
karaktärsdrag som de vill se att deras person ska ha. Eleverna involveras i berättelsen och 
utifrån sin egen figur ställs de inför olika problem och händelser som skall tacklas och 
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diskuteras. Dessa problem kan lösas individuellt, parvis eller i helgrupp. Med karaktären kan 
eleven bli en annan, ikläda sig en roll och på så sätt inte känna den stress/press som många 
gånger upplevs när man ska tala inför klasskamrater speciellt om ämnet är av känslig karaktär.  
 
Elevernas lärande sker genom en rad olika aktiviteter som kan ingå i ett arbete. De får 
möjlighet att arbeta praktiskt, experimentera, konstruera men även möjlighet att arbeta 
teoretiskt. Det arbete som eleverna utför visas upp i form av modeller, bilder, ritningar, 
utställningar och skrivet material. I klassen utvecklas den gemensamma kunskapen och de 
arbeten som utförs och presenteras, används och bemöts av de andra eleverna. 
 
Storylinearbetet drivs framåt av nyckelfrågor. Nyckelfrågorna är lärarens verktyg för att styra 
handlingen i önskad riktning. Nyckelfrågorna är öppna frågor som skall göra det möjligt för 
alla elever att svara och komma med förslag. Eleverna får genom nyckelfrågorna möjlighet 
att konstruera sina egna hypoteser och därefter jämförs dessa med verkligheten i form av 
spontana redovisningar som behandlas av lärare och elever i det samtal som blir följden av 
redovisningen. Nyckelfrågorna ger också läraren information om klassens och elevernas 
förståelse, samtidigt som de grundlägger en respekt mellan lärare och elever. Läraren visar att 
elevernas tankar, idéer, erfarenheter och associationer är en tillgång för klassen i arbetet. Här 
kan egna erfarenheter och kunskaper få den enskilde eleven att växa, även läraren kan visa 
eleverna att han/hon besitter kunskaper vid sidan av de ordinära skolämnena. Lärarens roll 
som pedagogisk ledare i klassrummet blir tydlig med denna metod. Det är läraren som 
utformar berättelsen och de viktiga frågeställningarna/problemen som eleverna ska lösa. 
Läraren skall naturligtvis vara väl förberedd och berättelsen väl planerad.  
 
Metodens upphovsman, Steve Bell, har listat ett flertal egenskaper som kännetecknar ett 
storylinearbete. Bell menar att storylinemetoden: 

• Är elevcentrerat.  
• Är en aktiv metodik 
• Medför en hög motivationsnivå 
• Ger en fast struktur åt både elever och lärare 
• Förenar baskunskaper med verkligheten 
• Ger möjlighet att bearbeta områden som kan vara känsliga 
• Innebär ömsesidig respekt mellan elever och lärare 
• Ger möjligheter att använda moderna tekniker 
• Hjälper läraren att lägga undervisningen på rätt nivå för alla elever 
• Uppmuntrar samarbete 
• Ger ett bra underlag för ämnesinlärning 
• Passar för alla ämnen 
• Är tvärfackligt 
• Sporrar barnen att utveckla sina egna begreppsmodeller först 
(Selberg och Stiebel 1995, s.19) 
 

Tidigare forskning om Storylinemetoden 

Trots stor geografisk utbredning och många användare behandlas storylinemetoden i få 
vetenskapliga artiklar. En sökning efter artiklar på den internationella pedagogiska databasen 
eric ger ett mycket stort antal träffar för sökordet storyline. Tio stickprov bland dessa 
behandlar dock inte den pedagogiska metod som kallas storyline utan ordet storyline i andra, 
mer allmänna betydelser. En förfinad sökning på eric med användande av sökord som `the 
storyline method´ eller `the method storyline´ resulterar i en enda träff, en handledning i 
pedagogiskt storylinearbete. Creating worlds constructing meaning: The scotish storyline 

method (Creswell, J. 1997). 
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Svenska avhandlingar om storyline är också, vid tiden för vår bakgrundsinsamling, 
examensarbeten, med endast ett undantag. Vid sökning bland de olika lärosätenas egna 
publikationer hittar vi ett flertal examensarbeten som behandlar storyline på ett eller annat 
sätt. Vanliga frågeställningar berör lärare och elevers uppfattningar om storylinemetoden, 
lärares och elevers uppfattningar om vad som lärts och klassrumssociala perspektiv på 
storylinearbete. Luleå tekniska universitet ligger långt framme när det gäller antal publicerade 
storylinearbeten. Få av dessa har frågeställningar som i detta skede är relevanta inom vårt 
problemområde.  
 
Nära vår frågeställning kommer ett examensarbete från Karlstad, Storyline - uppdraget mot 

insatserna (Myslek 2005) som genom litteraturgenomgång och intervjuer med lärare och 
elever bland annat har undersökt hur metoden storyline svarar mot kursplanens mål i ämnet 
svenska på högstadienivå. Myslek kommer fram till att flera av de mål som lärarna ställer upp 
i storylinearbetet stämmer väl överens med kursplanens mål. Hennes studie berör även sätt att 
mäta kunskap och hon visar att eleverna inte ser vad de har lärt sig bra lika som läraren gör. 
Dessutom visar hon att det är nödvändigt för eleven att den nya kunskapen är direkt mätbar, 
t.ex. i form av nya ord.  
 
Undantaget från regeln om att storylineavhandlingar är examensarbeten, är en D-uppsats från 
Luleå tekniska universitet. Föreställande som verktyg för förändrad förståelse: en studie om 

elevers lärande av ett särskilt objekt (Sundström, 2006).  
Sundströms arbete är intressant för vår undersökning därför att hon använder ett 
storylineupplägg som innehållsmässigt är mycket närbesläktat till det som är underlag för vår 
undersökning. Både vi och Sundström har, utifrån våra lokala förutsättningar, modifierat det 
storylinearbete som under flera års tid ingått som en del av en kurs inom lärarutbildningens 
allmänna utbildningsområde vid Luleå tekniska universitet.  
 
Sundström beskriver elevers förståelse av ett mycket komplext lärandeobjekt – vad det 
innebär att leva på ett ekologiskt uthålligt sätt. Hennes undersökning baseras på 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med elever före under och efter ett 
undervisningsavsnitt som vid sidan av storyline även involverat drama. Med hennes egna ord: 
 
 ”Det som särskilt fokuserats är föreställandets och gestaltandets betydelse för förståelseprocessen. Elever har 

med drama och storyline som pedagogiska verktyg erbjudits nycklar till förståelse för ett lärandeobjekt. 

Lärandeobjektet i det här fallet handlar om förståelse för vad det innebär att leva på ett långsiktigt ekologiskt 

uthålligt sätt. En viktig nyckel som framträtt är förståelse för skillnaden mellan två olika sätt att leva, att leva 
på vad naturen har att erbjuda, självhushåll, och att leva på det sätt vi lever idag, med pengar som bas. I 

denna skillnad har jag kunnat påvisa en variation i elevernas sätt att förstå.” (Sundström 2006, abstrakt) 
 
Förståelse för vad det innebär att leva på ett långsiktigt ekologiskt hållbart sätt är det vi i vårt 
arbete kallar övergripande perspektiv. I Sundströms uppsats finner vi stöd för vårt 
ursprungliga antagande att storylineundervisning kan användas för att förmedla övergripande 
perspektiv. Sundström beskriver en förståelseförändring, ett lärande, hos samtliga elever som 
ingått i hennes undersökning, när det gäller detta övergripande perspektiv. 
 
Vikten av att man i skolan ägnar sig åt att bygga upp förutsättningar för elevers lärande och 
förståelse, genom t.ex. storyline och drama betonas i Sundströms avhandling. I diskussionen 
skriver hon ”Om förmågan att föreställa sig, att fantisera, att skapa mentala bilder är starkt 

förknippat med lärande och förståelse, torde det vara viktigt att skolan lägger ner tid och 

energi på att träna och att utveckla dessa förmågor.” (Sundström 2006, s.35 ) 
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Samtidigt varnar hon för att ensidiga utvärderingar av metoden kan leda till en okritisk 
inställning som lärare bör vara observant på. Klassens gemensamma positiva utvärdering 
döljer det faktum att det finns elever som inte trivs med arbetssättet. Sundström efterfrågar 
analys kring olika dimensioner av förståelse när det gäller storyline undervisning. Ingrid 
Sundströms slutord i sin helhet: ”Som social träning och social utveckling tror jag fullt ut på 

storyline som modell. Det jag saknar när det gäller den teoretiska förankringen är en analys 

kring olika dimensioner av förståelse. Om undervisningen i skolan ska handla om att erbjuda 

eleverna nya färdigheter och insikter när det gäller den värld vi lever i, tror jag att det är 

viktigt att pedagogen klargör för sig själv vilken förståelse som efterfrågas, att pedagogen 

klargör för eleverna vilken förståelse som efterfrågas och att pedagogen inledningsvis tar 

reda på hur eleverna förstår/uppfattar det område en storyline kommer att infatta” 

(Sundström, 2006, s.35-36 ) 
 
På internet finns nätverk av storylinewebsidor inom och mellan olika länder länkade till 
varandra. På websidorna, som vänder sig till metodens användare och andra intressenter, ges 
sammanfattande upplysningar om forskningsläget. Nedan redovisas de arbeten från våra 
nordiska grannländer Finland och Norge som man på aktuella websidor valt att publicera. 
 
Ann-Maj Björkell vid fortbildningscentralen på högskolan i Vasa Finland, har i sitt arbete 
Storylinemetodens utveckling i Finland studerat tre finska examensarbeten varav två 
behandlat mönster i lärares syn på elev, kunskap, lärarroll samt läroplan och ett behandlat 
storylinemetodens spridning och utveckling i Finland. Med hjälp av hennes slutsatser och med 
reservation för webredaktörens urval, kan vi sammanfatta forskningsläget omkring 
storylinemetoden i Finland enligt följande: 
- Lärare som arbetar med metoden har en konstruktivistisk syn på undervisning och ser sig 
själv som stödpersoner och ledare.  
- Lärare som arbetar med storylinemetoden tenderar att se elever som aktiva kunskapssökare.  
- Storylinemetoden kan svara mot läroplanens mål för modersmålet. 
- Storylinemetoden har fått fotfäste i Svenskfinland och används företrädesvis av 
lågstadielärare (Björkell 2003) 
 
Från Norge kommer ett arbete författad av Knut Åge Teigen Toleranse, trusfridom og det 

fleirkulturelle Noreg (2003) Teigens arbete behandlar frågan om storylineundervisning kan 
motverka fördomar och rasism. Hans slutsats visar att det man ägnar mycket tid åt i 
undervisningen också leder till goda kunskaper inom just det området, jämfört med det man 
ägnar mindre tid åt. Teigen skriver på nynorska och därför vill vi ge läsaren en chans att själv 
försäkra sig om att vi förstått honom rätt genom att presentera hans slutsatser i sin helhet. 
  
”Det overordna målet for perioden var at undervisninga skulle motverke fordomar og 

rasisme og fremje toleranse. Lukkast det? Når det gjelder første del av målet, så vil eg seie 

ja. Viss fordomar og rasisme til dels skuldast mangel på kunnskap, så har elevane tileigna 

seg mykje kunnskap om innvandring generelt, kva rettar innvandrarar har og andre 

kulturar/ religionar. Det er særleg jødedomen elevane framhever å ha vorten godt kjend 

med. Det heng saman med at det var den religionen som blei prioritert med mest tid og 

merksemd i storylinen.” (Teigen 2003, konklusjon). 
 
Teigen har inte lika lätt att komma fram till en slutsats gällande den större frågan, om eleverna 
blivit mer toleranta. Ett långt resonerande leder honom fram till en förhoppning om att det 
kanske förhåller sig så.  
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”Men er elevane meir tolerante enn før? … … Ein tidlegare klasse som og hadde arbeidd 

med ein storyline fekk spørsmålet: I hvor stor grad har arbeidet i perioden hjulpet til med å 

motvirke fordommer og diskriminering? Svaret frå ein av elevane var ”Vi har lært mye om 

hvordan andre folk har det og hvordan de har hatt det opp gjennom tidene og det motvirker 

diskriminering og fordommer”. Ein annan svarte ”Jeg tror ikke det har hjulpet så veldig 

mye, men kanskje litt”. Det er det håpet me har.” (Teigen 2003, konklusjon). 
 
 

Obesvarade frågor kring storylinemetoden 

Den eventuella effektivitetsvinsten i det tematiska arbetssättet är intressant för den 
problemställning vi tidigare beskrivit. Att använda storyline som en alternativ 
ämnesundervisningsmetod är en sak, en helt annan sak blir det om man, som vi föreslår, 
försöker höja kvaliteten och effektivisera undervisningen med hjälp av storylinemetoden. 
 
Att elever lär sig i mer eller mindre mån när de blir utsatta för undervisning anser vi vara 
klarlagt sedan länge. Att en stor del av det resultat undervisning får kan tillskrivas den 
enskilde lärarens skicklighet borde också stå som ganska självklart. Att den miljö som 
undervisningen äger rum i är av betydelse för utfallet av undervisning är ytterligare en annan 
självklarhet. Som vi visat ovan försöker man med storylinemetoden genom berättelsen skapa 
en fiktiv verklighet, ett annat rum, vari lärandet sker. Många dimensioner av detta fiktiva rum 
är såvitt vi kan se inte utforskade, en av de allra tydligaste dimensionerna som hittills saknar 
beskrivning är storleken på eller omfattningen av storylinearbetet i relation till det resultat 
man uppnår. 
 
Vi tror att storylinemetodens användbarhet i undervisningen begränsas av omfattningen på 
den helhet undervisningen avser att behandla. Samtidigt som vi ser att den holistiska ansatsen 
är en av metodens stora fördelar när det gäller viss typ av förståelse, misstänker vi att helheten 
inte kan tillåtas omfatta alltför stora områden därför att eleverna då riskerar att förlora sig i en 
obegriplig otydlighet. Om helheten görs alltför liten går eleverna miste om effektivitetsvinsten 
i det tematiska arbetssättet. Då blir metoden bara ett omständigt sätt att undervisa om något 
som kunde göras enklare.  
 
Vad händer med lärandet när man i ett storylinearbete har en omfattande målformulering? 
Kan de övergripande perspektiv som ingår i utbildning för hållbar utveckling förmedlas i ett 
storylinearbete utan att det sker på bekostnad av förväntad ämneskunskap i de skolämnen 
storylinearbetet lånar tid av? 
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Metod 
 
För att finna svar på frågan om det är möjligt att undervisa inom miljöundervisnings-
traditionen ”Hållbar utveckling” via storylineundervisning samtidigt som eleverna genom 
denna undervisning uppnår traditionella ämneskunskaper i naturorienterande ämnen har vi 
under V 40 - 50 hösten 2005 samlat in data genom enkäter under pågående undervisning. 
Dessa utgångsdata har sedan jämförts med liknande data som samlats in efter undervisningens 
slut. Det insamlade data har verifierats genom kvalitativa intervjuer med samtliga elever. 
Intervjuerna utfördes efter undervisningens slut. Vår undersökning genomfördes i en klass 6 
på en landsbygdsskola i Norrbotten. Av klassens elva elever har tio deltagit i hela 
undersökningen. Den elfte eleven deltog i merparten av undervisningen men var frånvarande 
vid de inledande mättillfällen. 
 
Enkäterna (se bilaga 1) vilka baseras på tidigare forskning kring elevers uppfattning om 
naturvetenskapliga fenomen (Andersson 2001), har utformats som förförståelsetest och 
skriftligt prov. Försökspersonerna har individuellt fyllt i enkäterna under ledning av oss. För 
att bli försäkrade om att få användbara utgångsdata har förförståelsetestet försetts med dels 
öppen och dels sluten frågeställning, den senare även med möjlighet att kombinera ihop 
alternativen. Hela undervisningens omfattning är en viktig förutsättning för vår mätning, 
varvid den kunskap vi mäter är inbakad i ett större sammanhang. I det skriftliga provet 
examinerades hela undervisningsavsnittet samtidigt som våra slutdata samlades in. Det 
skriftliga provet består av öppna frågeställningar. Observera att graden av öppenhet har 
minskat genom att eleverna under förförståelsetestet utsatts för de slutna frågeställningarna 
och därmed påverkats av de alternativ som där gavs. Ur elevens perspektiv är de båda 
förförståelsetesterna en del av den undervisning som getts. Ur undersökningens perspektiv 
mäter det skriftliga provet varken öppen eller sluten förståelse utan något som består av både 
och. 
 
Skriftliga prov är ett vedertaget sätt att mäta en del av den kunskap som utgör grund för 
betygssättning i de naturorienterande ämnena. För att minimera fel i mätningen som beror på 
brister i vår egen förmåga att tolka de skriftliga utsagorna har vi som komplement använt en 
form av kvalitativ intervju med hög grad av standardisering där intervjufrågorna har varit 
ostrukturerade. Syftet med intervjun var alltså att verifiera de data som framkommit vid 
mätningarna. I förberedelserna inför intervjuns genomförande har vi använt Trost (2005) 
Kvalitativa intervjuer. Underlag för förförståelsetest, skriftligt prov och intervju se bilaga 1. 
 
 
Genomförande 
Vi har utgått från ett upplägg som vi själva arbetat med i gårdshuset vid Luleå tekniska 
universitet. Ett tema som vi modifierat så att det passade för våra elevers lokalhistoria. Vi 
spelade upp ett scenario som startade i Falu koppargruva under mitten av 1800 talet. Klassen 
har gestaltat ett syskonpars resa till Norrbotten där de bröt upp ett nybygge som kunde 
försörja dem under ett halvt sekel. Vårt arbete pågick under hösten 2005 och varade under 18 
lektionspass. (23 klocktimmar) 
 

Undervisningens omfattning 

Berättelsen gav anledning att behandla ämnen som odling, kreatursavel, ekonomi, sociala 
frågor som äktenskap och baggböleri, kol och järnframställning. Tabell 1 nedan visar 
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undervisningens omfattning. Vi har undersökt kunskapsutvecklingen rörande två fenomen 
som brukar behandlas i skolans naturvetenskap, kolets kretslopp och vattnets kretslopp. I 
tabellen är dessa områden markerade med fet stil. 
 
Tabell 1: Av 23 timmarnas undervisning visar tabellen det urval som legat till grund för provet. Den 
undervisning som motsvarar provets frågor har bedrivits under 13 timmar.  
Område Undervisning Kvantitativa mål Övergripande mål Provfråga 
Kläder Klippa, klistra. Rätt 

material.  Rätt tyger, 
accessoarer på 
dockorna. Karda, 
spinna. 

Vilka material, varifrån 
kommer materialet, 
vem tillverkar 
kläderna. 

Lokalsamhället kontra 
det globala samhället. 
Kemikalie-användning 
i det moderna 
samhället 

Var kom materialet 
från våra syskons 
kläder ifrån? 

Boende Rita hus på frisen, 
Timra fullskalig 
husknut med spillvirke. 

Storlek, material, 
placering, 
uppvärmning, typer av 
huskonstruktioner. 

Ekonomi kontra 
levnadsstandard. 

Våra syskon byggde 
sig ett hus, men vad 
var det som bestämde 
storleken på huset? 

Djurhållning Litteraturstudier, 
Illustration med 
teckningar 

Vilka typer, arter. Till 
vad skulle de 
användas? Hur många? 
Avel. Lantraser. 

Ekonomi. Etik Dagens ko producerar 
mycket mer mjölk än 
vad Fällvikens kossa 
gjorde, detta beror på 
bland annat avel, men 
vad är egentligen avel? 

Fröet Lärarledda 
laborationer. 
Föreläsning. 
Experimentkolmila 

Fotosyntesen. 
Kolets kretslopp 

Människans 
försörjning. 
Mat/energi då, nu och 
i framtiden 

Dags att skörda 
kornet som man sått, 
Sur-Sven utbrister, 
Var kommer alla ton 
ifrån? Det är frågan, 
var kommer alla ton 
ifrån? 

Bäcken Bygge av 
skvaltkvarnsmodell 
Föreläsning.  
 

Vattnets kretslopp. 
Arbete/energi 

Teknisk kumulativ 
utveckling. Politiska/ 
ekonomiska 
historiska aspekter. 

Den lilla bäcken i 
Fällviken rinner år 
efter år från Lilltjärn 
till Råneälven, men 
vad är det som fyller 
på Lilltjärnen? (rita 
om du vill) 

Lönearbete Genomgång. 
Tillverkade kol i en 
minikolmila. Kardade, 
spann ull. 

Lokal historia Industrialiseringens 
framväxt. 

Vi talade om kol och 
byggde en kol mila, 
var kommer kolet 
ifrån? 

Emigration Eleverna skriver slutet 
på berättelsen. 
Individuellt arbete. 

Historiska och sociala 
skeenden. 

Omvärldsförståelse. 
Emigrationsfrågor 

Varför emigrerade 
man? 

 
 
Eleverna (syskonen i berättelsen) ställdes inför problem som skulle lösas. Dessa kunde vara 
av praktisk art som t.ex. bygget av de hus som skulle ingå i nybygget. För att konkretisera 
undervisningen fick eleverna uppgiften att timra knuten till ett hus. Detta arbetade klassen 
med under en eftermiddag. Andra liknande aktiviteter var att karda och spinna ull eller att 
skriva brev till sina fiktiva släktingar i Dalarna. Arbetet hade även en teoretisk sida, t.ex. kan 
nämnas husbyggnadsteknik och mallar för olika typer av brev som behandlades parallellt med 
de praktiska inslagen. Förförståelsen inom de områden vi valt att studera i detta arbete 
dokumenterades under den första tredjedelen av vår undervisning.  
 

Mätningsförfarandet 

Förförståelsen dokumenterades genom att eleverna enskilt svarade skriftligt på två frågor: 
En dag på senhösten 1833 står syskonen framför kornåkern och tittar ut över fältet och ställer 
sig undrande frågan hur de små frön man sått kunnat bli sådana massor. -Var kommer alla ton 
ifrån?  Eleverna besvarade frågan genom att individuellt skriva fritt om vad de trodde eller 
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visste om detta. Därefter fick eleverna svarsalternativ att välja mellan och inledningsvis välja 
ett av dessa. Slutligen fick eleverna välja flera alternativ samtidigt. Svarsalternativen 
motsvarar de kategorier av förståelse som Björn Andersson (2001) beskriver i sin rapport 
Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (se bilaga 2).  
 
På likvärdigt sätt ställdes eleverna inför frågan Vad det är som fyller på den lilla tjärn som är 
belägen en bit från nybygget?  
 
De data vi fick fram vid förkunskapskontrollen har vi använt till planeringen av den fortsatta 
undervisningen, som utgångspunkt för våra mätdata, och slutligen, som underlag till den 
avslutande intervjun. När kontroll och dokumentation av förförståelsen var avklarad fortsatte 
vår undervisning och avslutades tolv arbetspass senare genom att eleverna delade upp de 
områden som undervisningen behandlat i storylinearbetet, repeterade, övade och redovisade 
hela projektet för en annan äldre årsklass på skolan.  
 
Efter redovisningen var vår lektionsserie över, en vecka senare återkom vi till vår klass. 
Eleverna fick då göra ett skriftligt individuellt prov med frågor som spände över hela arbetet, 
inklusive samma frågeställningar de tidigare fått vid förförståelsekontrollen. Alla prov var 
färdigskrivna och inlämnade efter 24 minuter. Därefter intervjuade vi samtliga elever i klassen 
dels för att kontrollera att vi förstått deras skriftliga utsagor rätt, dels för att ge eleverna 
möjlighet att uttrycka sin förståelse muntligt. Varje intervju baserades på de svar eleverna gett 
på förförståelsekontrollen samt det skriftliga prov de gjort tidigare under dagen. 
 
 
Databehandling 
De utsagor eleverna lämnat ifrån sig vid mättillfällena har sorterats in i förutbestämda 
kategorier (se bilaga 2) När så behövts har ny kategorisering gjorts. När svar från en individ 
förändrats efter undervisningen så att svaret kan hänföras till en högre kategori, har 
kunskapsutvecklingen skett i positiv riktning. 
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Resultat 
  
  
Resultatet bygger på olika typer av jämförelse mellan uttryckt kunskap under och efter 
undervisningen, storylinearbetet. Jämförelsen behandlar frågeställningar inom två traditionella 
områden i de naturvetenskapliga skolämnena, kolets kretslopp och vattnets kretslopp, 
inlindade i en historiskt verklighetstrogen och vardagsnära berättelse som gestaltats av elever 
och lärare.  
  
Tabell 2a och 2b visar kunskapsförändringen i klassen som helhet, uttryckt i mängden 
elevsvar som visar kunskap på olika nivåer vid de olika testtillfällena. Tyngdpunkten förskjuts 
mot högre kategorier vid undervisningens slut, d.v.s. slutresultatet. Kategorierna är hierarkiskt 
ordnade med A som lägsta värde och D som det högst visade hos våra försökspersoner. 
Kategori E, F, G o.s.v. är alltså tänkbara men förekommer inte i denna undersökning. 
Observera att kategorierna i de olika frågeställningarna inte kan användas för att jämföra 
frågorna med varandra, då de inte nödvändigtvis avspeglar samma kvaliteter. För enkelhetens 
skull använder vi dock samma beteckningar för båda frågeställningar. Underlaget till 
kategoriseringen ges i bilaga 2.  
 
 Tabell 2a. Kolets kretslopp. Sammanställning av klassens svar på frågan Var kommer alla ton ifrån? 

Kategori Öppet förståelsetest Slutet förståelsetest Slutresultat 
A •••••••                       7 •                                 1 ••                                2 
B ••                                2 ••••                           4                                     0 
C •                                  1  ••                               2 •••                              3 
D                                     0 ••                               2 ••••                            4 
Bortfall                                     0                                    1                                     1 
  
Tabell 2b. Vattnets kretslopp. Sammanställning av klassens svar på frågan Vad är det som fyller på Lilltjärn?  

Kategori Öppet förståelsetest Slutet förståelsetest Slutresultat 
A ••••••••                     8  ••••••••••                10                                   0 
B ••                                2                                     0  ••••                           4 
C                                     0                                      0                              ••••                           4 
D                                     0                                                                0 •                                 1 
Bortfall                                     0                                     0                                    1 
  
  
  
 

Den individuella kunskapsutvecklingen fördelas enligt tabell 3a och 3b. När det gäller 
jämförelse mellan elevernas förkunskap uttryckt helt oförberett och med egna ord, kan vi se 
att efter undervisningen uttrycker flertalet elever, 6 av 9 i frågan om kolets kretslopp och 7 av 
9 när det gäller vattnets kretslopp, en förändrad kunskap i önskvärd riktning. Resterande 
elever står kvar på ingångsvärdet även efter undervisningen. Fasta svarsalternativ i 
förförståelsetestet förändrar ingångsvärdet hos några av försökspersonerna. Förförståelsen 
förskjuts mot högre kategorier i den första frågeställningen, tvärtom i den andra. Med detta 
sätt att jämföra uppvisar 7 av 9 respektive 9 av 9 en önskvärd kunskapsutveckling. Genom att 
kombinera ihop två eller tre av de fasta svarsalternativen ges försökspersonerna möjlighet att 
ytterligare komplettera bilden av sin förförståelse. Detta resulterar i att fyra försökspersoner 
får en högre ingångsnivå i någon av frågeställningarna. Fortfarande är det dock oförändrat 6 
av 9 resp. 9 av 9 som visar önskvärd kunskapsutveckling.  
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I tabell 3 visas jämförelsen mellan de olika typerna av förförståelse och slutresultatet. Det som står till höger om 
pilarna visar slutresultatet. När de slutna förförståelsetesten gett samma resultat som det öppna förförståelsetestet 
har endast jämförelsen mellan den öppna och slutresultatet redovisats. 
  
Tabell 3a. Kolets kretslopp. Individuell kunskapsutveckling 

Försöksperson Öppet 
förförståelse 
test 

Slutet 
förförståelse 
test 1alternativ  

Slutet  
flera alternativ  

1 A����A D����A  

2 C����C   

3 A����D B����D  

4 A����C B����C  

5 Bortfall Bortfall  
6 B����C D����C  

7 A����D  C����D 
8 B����D  C����D 
9 A����D B����D C����D 
10 A����A Bortfall  
 
 
 
Tabell 3b.Vattnets kretslopp. Individuell kunskapsutveckling 

Försöksperson Öppet 
förförståelse 
test 

Slutet 
förförståelse 
test 1alternativ  

Slutet  
flera alternativ  

1 Bortfall   
2 B����B A����B  

3 A����B   

4 A����B   

5 A����C  B����C 
6 A����D   

7 B����B A����B  

8 A����C   

9 A����B   

10 A����C   
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Diskussion 
 
Vår undervisning har haft många mål inom många ämnesområden, alla mål kan på något sätt 
hänvisas till målen i kursplanen för något ämne som ingått i undervisningen. Styrande för 
undervisningen har varit de strävansmål som uttrycks i kursplanerna. De två undersökta 
naturvetenskapliga kunskapsområdena vattnets och kolets kretslopp faller in under målen 
beträffande natur och människa: att skolan i sin undervisning skall sträva efter att eleven 
”tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig 

samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet.”  (Lpo 
94, s. 46)  
 
Vi har visat att flertalet elever utvecklat sin kunskap på de områden vi mätt, därmed har 
undervisningen uppfyllt kursplanernas strävansmål som talar om att tilltro, utveckla och 
stärka olika förmågor. Vår undersökning visar således att det inte föreligger något hinder att 
använda sig av Storyline i naturvetenskaplig ämnesundervisning kombinerat med de 
övergripande perspektiv som utbildning för hållbar utveckling kräver. 
 
Om vi däremot inför en gräns för godkänt resultat vid kategori D, ser vi att endast ett fåtal av 
eleverna når denna gräns. En godkäntgräns vid kategori D är motiverad av kursplanen för de 
naturorienterande ämnena. Där står som mål att uppnå i årskurs 9 att eleverna ska ”ha 

kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska 

system på jorden”. (Lpo94, s.47) Vårt mål för de naturvetenskapliga inslagen i 
storylinearbetet har varit att eleverna ska ta sina första steg mot kursplanens mål för årskurs 9. 
Att ange luften som den huvudsakliga källan till växternas massaökning, att kunna återberätta 
att vattnet cirkulerar mellan hav, atmosfär och land, samt att solen driver denna cirkulation 
anser vi vara tämligen små steg mot den kunskap som eleverna borde ha tillgodogjort sig när 
de lämnar grundskolan.  
 
I bakgrunden behandlar vi den socialkonstruktivistiska plattformen där ett möte mellan 
elevernas vardagsföreställning och de vetenskapliga begreppen förutsätts vara en fruktbar väg 
att utveckla det naturvetenskapliga lärandet i skolan. I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
kan vi se att storylinearbetet genererat en ny kunskap i klassen om de frågeställningar vi 
undersökt. En mer ingående utvärdering av vårt storylinearbete återfinns i bilaga 3. Då vår 
undervisning varit av ”mjukt” slag och vår mätning av ”hårdare” slag kan vi anta att det 
resultat vi fått visar på att det har bildats generaliserbar kunskap hos eleverna. De har kunnat 
använda berättelsens händelser för att förklara universella naturvetenskapliga fenomen. 
 
I bakgrunden tar vi upp resultatförsämringen hos svenska elever, över tid och i internationell 
jämförelse, i de naturvetenskapliga ämnena. Vi såg en stor potential hos storylinemetoden att 
tillgodose kraven på en bättre naturvetenskaplig undervisning överensstämmande med de 
socialkonstruktivistiska tankegångarna Vi visar dessutom att metoden kan användas för att 
förmedla övergripande perspektiv. Men trots att resultat från vår undersökning visar att 
elevers naturvetenskapliga ämneskunskap utvecklats genom storylineundervisning ser vi, 
enligt resonemanget ovan, att stor input från vår sida genererat relativt lite sådan kunskap hos 
eleverna. Då vi saknar en kontrollgrupp att jämföra med kan vi inte utläsa effektiviteten på 
vår undervisning visavi andra metoder. Steve Bell påstår att storylinemetoden ger ett bra 
underlag för ämnesinlärning (Selberg och Stiebel 1995, s.19). Vår undersökning kan varken 
styrka eller avfärda Bells påstående, även vi ser en positiv kunskapsförändring men dock är 
denna förändring relativt liten hos flertalet av försökspersonerna. Vi har endast mätt en viss 
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typ av naturvetenskaplig kunskapsutveckling, vi antar att även annan kunskap av olika 
kvaliteter har bildats som följd av undervisningen.  
 
Vid intervjutillfället framkom att försökspersonerna, (alla utom försöksperson 5 och 10) 
tidigare arbetat med vattnets kretslopp i årskurs 5. Därför ger inte informationen en helt 
rättvisande bild av storylinearbetets potential att främja denna typ av kunskapsutveckling. 
Däremot kan det vara intressant att notera att den i skolan förvärvade förkunskapen inte 
användes av eleverna när de under storylineundervisningen ställdes inför en fiktiv situation 
som motsvarade den fysiska verklighet de dagligen upplever. Detta antyder att elevernas 
förkunskaper inte nödvändigtvis blir en tillgång i storylinearbetet. Vi tror att detta beror på att 
skolkunskaper tenderar att äga giltighet endast i undervisningssituationen, om det inte skett ett 
möte mellan elevernas vardagskunskap och den kunskap som förmedlas i skolan. Trots 
klassens tidigare arbete med området har endast en elev uppnått kategori D vilket får anses 
anmärkningsvärt. En spekulativ förklaring till detta är att eleverna slog ”dövörat” till när 
eleverna konstaterade att de redan gjort det där med vattnets kretslopp förut.  
 
 
Validitet   
Vi har avsett att undersöka om elever utvecklar kunskaper som är förenliga med 
kursplanernas mål för de naturorienterande ämnena, när man undervisat inom 
miljöundervisningstraditionen ”Hållbar utveckling” med storylineundervisning. Validiteten 
hos vår undersökning kan därför diskuteras i två nivåer, om det mätinstrument vi konstruerat 
förmått mäta det vi avsett att mäta i undervisningen och om undervisningen bedrivits inom de 
villkor som gäller för frågeställningen. 
 

Mätinstrumentet 

Vi har velat förankra vår undersökning i befintlig vetenskap. Därför har enkätfrågorna 
formulerats i enlighet med de kategorier vi funnit hos Björn Andersson. Kategorierna har 
använts både för frågeställning och vid analys av enkätsvar för den första frågeställningen. 
Eftersom våra försökspersoners utsagor i den första frågeställningen mycket väl gick att 
infoga i de beskrivna kategorierna anser vi att behandlingen av den första frågeställningen 
varit en deduktiv studie med god innehållsvaliditet (Patel och Davidsson 2003). 
 
Då elevsvaren på den andra frågeställningen inte passade in i Björn Anderssons kategorier (se 
bilaga 4) fann vi oss tvungna att konstruera nya utifrån svaren som givits. De av oss 
konstruerade kategorierna kan inte sägas äga samma giltighet då dessa senare baseras på ett 
mycket litet material. Å andra sidan, i arbetet med kategoriseringen upptäcktes att svaren 
tenderar att avspegla vilka förklaringsnivåer, från näraliggande till ultimata, den svarande 
väljer. Detta ger möjlighet att även betrakta kategorierna i första frågeställningen på samma 
sätt, vilket kan berika teorin och kasta ett annat ljus på resultatet. Med detta följer att vi inte 
säkert kan säga att vårt resultat visar en naturvetenskaplig kunskapsökning, kanske avspeglar 
resultatet att försökspersonerna under undervisningens gång förstått att det är djupet på 
förklaring som efterfrågats. Detta kan givetvis ses som ett lärande, men behöver inte avspegla 
en kvalitativ ämnesmässig kunskapsökning.  
 

Villkor för frågeställningen 

Vi har planerat och genomfört ett storylinearbete enligt de instruktioner och beskrivningar vi 
redovisat i bakgrunden. Har våra intentioner realiserats? Om den undervisning vi bedrivit kan 
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kallas för storylinearbete beror på i hur hög utsträckning vi kan hålla med om att vårt arbete 
stämmer överens med de egenskaper som listats på sidan 14 i bakgrunden till detta arbete. De 
två punkter som säger att storylinemetoden ger ett bra underlag för ämnesinlärning, och att 
metoden passar för alla ämnen kan vi inte använda som kriterier för att bedöma vårt arbete. 
Som vi beskrivit i vår bakgrund har vi inte funnit någon forskning som stödjer Bells 
påståenden. När vi jämför utfallet av vårt arbete och kan vi för övrigt se att vårt arbete i stort 
sett följt upphovsmannens punkter. 
 
På två punkter har resultatet av vår undervisning avvikit från det Bell menar är egenskaper 
hos storylinemetoden. Som förklarande text till den sista av Bells punkter, att 
storylinemetoden sporrar eleverna att utveckla sina egna begreppsmodeller först, anges 
följande exempel: ”Om en grupp elever ombeds rita en pingvin, så ritar de utifrån den 

kunskap de redan har……när de gjort sin egen bild så jämför de med en riktig pingvin, 

faktaböcker etc. Utifrån förkunskaper och förförståelse går man vidare och tar reda på det 

man inte kände till” (Selberg och Stiebel 1995, s. ). Erfarenheten från vår undervisning är att 
situationer liknande dem som beskrivits i exemplet ovan snarare hämmar elever än sporrar 
dem, om eleverna upplever att deras första arbete är felaktigt, uppfattar många elever det som 
ett misslyckande. Följden blir att eleven får en negativ inställning till arbete av detta slag, 
rädslan för att göra fel passiviserar. Vår erfarenhet kan givetvis tillskrivas förhållanden som 
varit specifika för just vår undervisningssituation, men vi vill antyda att det inte är en 
självklarhet att elever blir sporrade att utveckla sina egna begreppsmodeller genom att man i 
skolan använder storylinemetoden.  
 
Storylinemetoden medför en hög motivation enligt Bell. Motivationen hos några av eleverna i 
vår undersökning sviktade under arbetets gång. Detta tror vi beror på just det faktum att 
eleverna i inledningen av arbetet upplevde situationer, som i deras ögon kan sägas vara 
misslyckanden. Följden av en lägre motivationsnivå blev att arbetet blev mer lärarstyrt, med 
längre och tydligare genomgångar än vad vi tänkt oss från början vilket vi befarar skedde på 
bekostnad av det spontana mötet mellan individens egen vardagsuppfattning och den i klassen 
konstruerade kunskapen. Vi tror att en förutsättning för ett storylinearbete ska kunna generera 
en stor myckenhet av goda kunskaper är att det bedrivs i en trygg klass med vana att utsättas 
för ovana situationer. I andra klasser, liknande den som vi beskrivit, kan storyline eventuellt 
fungera som ett medel att genom övning uppnå detta trygga tillstånd, men då på bekostnad av 
det ämnesmässiga lärandet som för stunden får vara av sekundärt intresse. 
 
Kriterierna för undervisning för hållbar utveckling är som vi tidigare visat att undervisningen 
behandlar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på samhällets utveckling, med fokus 
på framtiden. Vår undervisning har bedrivits så att de tre första punkterna har behandlats. När 
det gäller den fjärde punkten finns viss tveksamhet. Vi har inte i undervisningen planerat in 
framtidsfrågeställningar, även om framtiden berörts i någon mån. Upplägget av vårt arbete har 
i huvudsak haft historiskt perspektiv. Att detta ändå kan vara ett sätt att fokusera på framtiden 
styrks av läroplanens text som behandlar skolans uppdrag: ”Genom ett historiskt perspektiv 

kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt 

tänkande” (Lpo 94, s.7 ). Alltså anser vi att vårt storylinearbete bedrivits inom den 
miljöundervisningstradition som kallas utbildning för hållbar utveckling. 
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Reliabilitet 
Reliabiliteten, mätnoggrannheten, i vår undersökning är beroende av i vilken utsträckning vi 
lyckats eliminera mätfel och slumpinflytanden. Vi har särskilt bemödat oss med att vidta 
åtgärder för att inte mättillfällena ska påverka resultatet. Vi har använt en i skolan vedertagen 
metod att mäta kunskap, diagnostiska och skriftliga prov. Mätningarna startade en god bit in i 
undervisningen, när eleverna bekantat sig med oss och med arbetssättet. Avsikten med 
intervjun var att genom muntliga resonemang med försökspersonerna ytterligare försäkra oss 
och förstärka bilden om att deras skriftliga svar på enkäterna avspeglade den ämneskunskap vi 
efterfrågat. Såvida inte eleverna av någon anledning hållit inne med delar av sin kunskap, så 
anser vi att de data som framkommit i undersökningen ger en god avspegling av 
försökspersonernas kunskapsutveckling. 
 
Två faktorer som möjligen påverkar resultatet i vår undersökning är dels det lilla elevantalet, 
dels andelen elever i behov av särskilt stöd. En liten grupp innebär färre infallsvinklar som 
berikar undervisningen. Särskilt stor betydelse får detta vid användandet av metoder som 
förutsätter aktiv elevmedverkan. Då vår grupp var liten kan vi ha fått ett sämre utfall av 
storylineundervisningen än vad som kan förväntas i en normalstor klass. Elever med behov av 
en viss struktur i skoldagen begränsar möjligheterna för vad som kan göras inom ett 
storylinearbete och därmed också utfallet. I vår klass var en av de elva eleverna särskilt 
hänsynskrävande.  
 
Under perioden fanns ett flertal andra faktorer som påverkade undervisning och 
provtillfällena. Dessa faktorer t.ex. sämre motivation nära terminsslut, valet till Lucia och 
förberedelser inför Halloweendiscot kan dock ses som normala störningar i skolan och borde 
inte göra vår undersökning missvisande gentemot liknande undersökningar utförda i andra 
klasser. 
 
 
Fortsatt forskning och förslag till åtgärder 
Vår undersökning har pågått i en skolklass med endast 11 elever vilket får anses vara en liten 
klass. För att nå ett statistiskt säkrare resultat föreslår vi att liknande undersökningar 
genomförs i fler och större klasser. Det omfattande material sådana undersökningar skulle 
framställa skulle göra det möjligt att jämföra resultat med kontrollgrupp. 
 
Vi föreslår att man vid sidan av utvecklandet av storylinemetoden söker andra sätt att utveckla 
naturvetenskaplig undervisning så att den på ett effektivt sätt kan vara en viktig del i 
utbildning för hållbar utveckling och samtidigt förbättra de vikande resultaten i ämnena. Det 
finns så mycket naturvetenskap inom ämnesområdet för hållbar utveckling att det kan ersätta 
en stor del av det traditionella ämnesinnehållet i skolans naturvetenskap. Om skolans 
naturvetenskap mer än förut placeras inom det angelägna och därför motivationsskapande 
ämnesområdet hållbar utveckling kanske den motivation som krävs för att förbättra resultaten 
i de naturorienterande ämnena uppstår. Att utveckla läromedel som är anpassade till sådan typ 
av naturvetenskaplig undervisning blir en huvuduppgift för den som tar fasta på detta förslag. 
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Bilaga 1 Behandling av försökspersonernas svar 
 
Försökspersonernas utsagor har kategoriserats i enlighet med Björn Andersson (2002) när det 
gäller kolets kretslopp. För den andra frågeställningen, vattnets kretslopp, har utsagorna 
kategoriserats i efterhand enligt det mönster som framträdde vid granskning av svaren. Björn 
Anderssons kategorier för närbesläktad frågeställning (se bilaga 4) gick inte att tillämpa på de 
svar vi erhöll från våra försökspersoner. 
 
Kolets kretslopp 
 
Tabell I Kategorisering av elevsvar på frågan var biomassa kommer ifrån, från Andersson 2002 (s 93) 
Kategori Exempel på elevsvar 
A Trädet har växt Träden växer och blir tyngre ju äldre de blir 
B Från näring/jord/vatten Var för sig eller i 
kombination 

Ifrån vatten och näring som trädet sugit upp från 
marken 

C Från sol/solljus/ljus 
Ibland enbart, men oftast i kombination med 
näring/jord/vatten 

Näringen från jorden och solen 

D Luften anges som källa till massaökningen, antingen 
allmänt eller med felaktig beståndsdel, andra källor kan 
också förekomma 

De tusentals tonnen har kommit från marken och 
luften. Träden har omvandlat detta till näring som 
senare har blivit träd. 

E Koldioxid och ev näring, vatten De tonnen kommer från trädens bark, stam, grenar mm. 
De uppstår genom att trädet växer får näring och vatten 
från marken och koldioxid från luften. 

F Koldioxid och ev näring/vatten samt ansats till 
naturvetenskapligt resonemang 

Från koldioxiden i luften kommer mycket kol som 
trädet är uppbyggt av. När det sker fotosyntes 
sönderdelar trädet koldioxiden till kol och syre. Kolet 
används till att bygga upp trädet. Syret går ut i luften 
igen. 

G Övrigt Från rötterna 
J Ej förklarat  

 
Kategorisering av försökspersonernas svar på frågan, var kommer alla ton ifrån? 
 
Tabell II Elevsvar på det öppna förförståelsetestet indelade i givna kategorier. 
Kategori Elevsvar  
A 1-* Man sår det och sen skördar man det och så har det 

blivit 5 ton 
3- Eleven ger ett räkneexempel: 10 kg sått blir ett ton 
[biomassa] 50 kg blir fem ton 
4- Fröna har spritt ut sig så det blivit så mycket. 
Vindarna har väl blåst ut det 
5- Fröna släpper en massa nya frön, växterna sprids 
längre och längre och blir till slut fem ton 
7- Alla dessa ton kommer från fröna, med såmånga 
frön har det blivit så många växter 
9- Som när en blomma växer, större och större högre 
och högre, mer och mer. 
10- Det växer 

B 6- Jorden har varit mycket bördig 
8- Det har blivit blött sen har det växt 

C 2- Det har kommit från fröna, ett frö blir flera frön. Om 
det varit mycket sol blir det mycket, om det regnar 
mycket blir det inte mycket. 

D  
* Siffrorna motsvarar de olika försökspersonerna 
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Tabell III Elevsvar på prov och intervju vid undervisningens slut 
Kategori Elevsvar 
A 1- Från skörden 

10- Om man sätter ett frö kommer ett strå med många 
frön 

B  
C 2- Från solen och luften, så det kommer ju från regnet 

OCH solen* 
4- Solen, det är typ att den måste få näring från 
solljuset. 
6- Från fotosyntesen i solens strålar 

D 3- Luften, om det kom från jorden så skulle det vara 
stora gropar under träden.  
7- Det mesta kommer från luften och från solen 
8- Väljer kategori D vid intervjun, kan ej motivera 
9- Solen och luften 

Övriga 5- Minns inte 
11- Från myren** 

* Försöksperson 2 förklarar i intervjun vad luften innebär  
** Försöksperson 11 har ej deltagit i förförståelsetestet 
 
 
Behandling av de fasta svarsalternativ som gavs efter att eleverna besvarat frågan med 
egna ord vid förförståelsetestet  
 
Fasta svarsalternativ för frågan, var kommer alla ton ifrån? 
 

1) I fröet fanns all näring som behövdes för att bli stor. 
2) Vattnet som sugits upp av rötterna har gjort växten större 
3) Solstrålarna som lyst på växten har omvandlats till säd 
4) Det kommer från luften och vattnet i jorden 
5) Det kommer från jorden och vattnet i jorden 

 
Uppgift 

a) Välj ett av alternativen 
b) Välj två eller tre alternativ 

 
 
Alternativen omvandlade till kategorier enligt följande alt. 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=B 
 
Tabell IV Kategorisering av elevsvar vid sluten förförståelsetest, kolets kretslopp  

Försöksperson a) Välj ett 
svarsalternativ 

b) Välj två eller tre svarsalternativ 

1  D D    (D+B =D) 
2  C C    (C+B+A=C) 
3  B B    (B+B=B) 
4  B B    (A+B=B) 
5  C C    (C=C) 
6  D D    (D+B+B=D) 
7  A C    (A+B+C=C) 
8  B C    (C+B+B=C) 
9  B C    (B+C+A=C) 
10 Ej besvarat Ej besvarat 
11 Ej närvarande Ej närvarande 
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Tabell V Korrespondens mellan öppen och sluten förförståelse samt avslutande prov och intervju, kolets 
kretslopp. 
Försöksperson Öppen förförståelse Sluten förförståelse∗ Skriftligt prov Intervju 
1 A D           A A 
2 C C           D C 
3 A B  D D 
4 A B            C C 
5 A C            Ej besvarat Ej besvarat 
6 B D            C  C 
7 A C           D D 
8 B C           Ej besvarat D∗∗ 
9 A C           D D 
10 A Ej besvarat A A 
11 Ej närvarande Ej närvarande Ej besvarat Ej behandlat 
∗ I kolumnen visas de högsta värdena som visats i det slutna förförståelsetestet båda uppgifter 
∗∗Försöksperson 8 väljer kategori D vid intervjun, kan ej motivera sitt val 

 
 
 
Vattnets kretslopp 
 
Indelning av försökspersonernas svar på frågan, vad är det som fyller på Lilltjärn? 
 
Tabell VI Kategorisering av elevsvaren vid det öppna förförståelsetestet  
Kategori  Elevsvar  
A Näraliggande förklaringar baserade på 
vardagskunskap, egna iakttagelser eller hörsägen. 
Vattnet kommer från en eller några reservoarer. 

1- Det regnar väl, eller så kommer det från ett hav 
nånstans. 
2- Jorden och regnet. 
4- Det rinner från en bäck, vatten i marken trycks upp. 
5- Från marken 
6- Regnet fyller på eller smältvatten från berget 
8- Det rinner från en myr 
9- Det finns vatten under marken och små mängder  
pressas upp hela tiden 
10-kallkällor och regn 
 

B Försöker motivera svaret med förklaringar som 
innehåller universella satser men som inte leder till 
beskrivning av ett slutet kretslopp. 

3- Vattnet kommer från regnet som fyller på lilltjärn 
som rinner och sen när det är sol blir det ånga och far 
upp på berget och rinner ner i små skåror 
7- En bäck leder ut till någon sjö som leder ut till havet, 
för vattnet går ju runt 

C  Inget svar i denna kategori 
D  Inget svar i denna kategori 
 
 
Tabell VII Elevsvar på prov och intervju vid undervisningens slut.  
Kategori Elevsvar  
A. Inget svar i denna kategori 
B Försöker motivera svaret med förklaringar som 
innehåller universella satser men som inte leder till 
beskrivning av ett slutet kretslopp. 

2- Solen driver regnet 
3-Kretsloppet, att solen värmer på vattnet så det 
avdunstar och blir moln som far ut och regnar över 
bäcken. 
4- solen värmer och ångan stiger och så börjar det 
regna. 
7- Vattenomloppet, ritat ett enkelt system med moln 
och regndroppar, avdunstning som streckade linjer. 
Solen saknas, allt sker lokalt 
9- Från havet dunstar det upp, solen är motorn 

C Svar som beskriver ett lokalt kretslopp. Innehåller 5-Solen styr allt, det blir en avdunstning och ånga och 
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faktorer som värme från solen, avdunstning, ånga, 
moln och nederbörd. 

moln. Så regnar det och så gör det som en cirkel 
8- Vattnet dunstar när solen ligger på sen far det 
tillbaka till sjön från molnen 
10-Det är havet och solen. När solen förångar havet 
regnar det ner om och om igen 
11- Ritat bild av lokalt kretslopp utan förklaringar. 

D Inkluderar havet och transport mellan hav och 
atmosfär, rinnande vattendrag mellan land och hav 
ingår i beskrivningen 

6-Solen värmer vattnet så det avdunstar så blir det ånga 
Ritat bild av fullständigt, slutet kretslopp mellan land 
och hav 

 
 
Behandling av de fasta svarsalternativ som gavs efter att eleverna besvarat frågan med 
egna ord vid förförståelsetestet  
 
Svarsalternativ för frågan, vad är det som fyller på Lilltjärn? 
 

1) Marken 
2) Regnet 
3) Solen 
4) Annat, i så fall vad? 
 

Uppgift 
c) Välj ett av alternativen 
d) Välj två eller tre alternativ 

 
Alternativen omvandlade till kategorier enligt följande alt. 1=A, 2=A, 3=B, 4: halvöppen, 
kategorin beroende av motivering 
 
Tabell VIII Kategorisering av elevsvar vid sluten förförståelsetest, vattnets kretslopp. 
Försöksperson c) Välj ett svarsalternativ d) Välj två eller tre svarsalternativ 
1 A A    (2 och 1 =A) 
2 A A    (2 och 4, bergen =A) 
3 A A    (1 och 2 =A) 
4 A A    (2 och 1 =A) 
5 A B    (1 och 4, ospec =B)∗ 
6 A A    (2 och 4, snö = A) 
7 A A    (2 och 1 = A) 
8 A A    (2 och 1 =A) 
9  A A    (1 och 2 =A) 
10 A A    (1 och 2=A) 
11   
∗ försöksperson 5 förklarar vid den avslutande intervjun att denna menat att inget alternativ är helt riktigt utan 
det beror på något annat som inte kunde förklaras vid det tillfället. 
 
 
 
 
Tabell IX Korrespondens mellan öppen och sluten förförståelse samt avslutande prov och intervju. Vattnets 
kretslopp 
Försöksperson Öppen förförståelse Sluten förförståelse∗ Skriftligt prov Intervju 
1 A A Ej besvarat Ej besvarat 
2 C A A B 
3 A A B B 
4 A A B B 
5 A B B C 
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6 B A D D 
7 A A B B 
8 B A B C 
9 A A B B 
10 A A C C 
11 Ej närvarande Ej närvarande C C 
∗ I kolumnen visas de högsta värdet som framkommit i det slutna förförståelsetestet båda uppgifter 
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Bilaga2 Enkätfrågor och intervjuunderlag 
 
 
Kolets kretslopp 
Dags att skörda kornet som man sått. Sur-Sven utbrister – VAR KOMMER ALLA TON 
IFRÅN? Det är frågan, var kommer alla ton ifrån? 
 
Uppgift: Berätta för Sur–Sven med egna ord var du tror tonnen kommer ifrån. 
 
 
Fasta svarsalternativ för frågan, var kommer alla ton ifrån? 
 

6) I fröet fanns all näring som behövdes för att bli stor. 
7) Vattnet som sugits upp av rötterna har gjort växten större 
8) Solstrålarna som lyst på växten har omvandlats till säd 
9) Det kommer från luften och vattnet i jorden 
10) Det kommer från jorden och vattnet i jorden 

 
Uppgift: 

e) Välj ett av alternativen 
f) Välj två eller tre alternativ 

 
 
Vattnets kretslopp 
Den lilla bäcken i Fällviken rinner år efter år ifrån Lilltjärnen till Råneåälven. Vad är det som 
fyller på Lilltjärn?  
 
Uppgift: Svara på frågan med egna ord. 
 
 
Fasta svarsalternativ för frågan, vad är det som fyller på Lilltjärn? 
 

5) Marken 
6) Regnet 
7) Solen 
8) Annat, i så fall vad? 
 

Uppgift: 
g) Välj ett av alternativen 
h) Välj två eller tre alternativ 
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Frågor till det skriftliga provet 
 

1) Var kom materialet till våra syskons kläder ifrån? 
 
2) Våra syskon byggde sig ett eget hus, men vad var det som bestämde storleken på 
huset? 
 
3) Dagens ko producerar mycket mer mjölk per dygn än vad Fällvikens kossa gjorde. 
Detta beror på bland annat avel, men vad är egentligen avel? 
 
4) Dags att skörda kornet som man sått. Sur-Sven utbrister – VAR KOMMER ALLA 
TON IFRÅN? Det är frågan, var kommer alla ton ifrån? 
 
5) Den lilla bäcken i Fällviken rinner år efter år ifrån Lilltjärnen till Råneåälven. Vad är 
det som fyller på Lilltjärn? Rita om du vill 
 
6) Vi talade om kol och tillverkade en enkel kolmila, var kommer kolet ifrån? 
 
7) Våra syskon sålde sitt hemman och började lönearbeta, varför? 
 
8) Varför emigrerade man? 

 
 
 
Intervjuunderlag 
 
Lättsam öppning på intervjun. 
Intervjun startar. 
  

- -         Vad tycker du om att arbeta så här? 
- -         Minns du något speciellt som var bra/roligt? 
 

Kontroll av lämnade uppgifter 
- -         Minns du när du skrev så här? (visar lappen med förförståelsen)  
- -         Skulle du vilja jämföra den med provet du nyss skrivit? (visar andra lappen) 
- -         Vad skiljer? Vad beror denna skillnaden på? 

  
  

Hur intervjun fortsatt beroende på elevernas svar. 
  
  
  

<-------------------------------------------------- > 
      Lärt sig                                      Minns svaret                                         Missförstått frågan   
            |                                                   |                                                                   | 
   Förstå begreppet                          Lärt sig svaret                              Skulle svarat annorlunda  
            |                                                   |                                                                   |   
Hur/när uppstår kunskapen         Hur/när fastnade svaret        Lärt sig nya delar  --Kunde innan 
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Bilaga 3 Utvärdering av vårt arbete med storylinemetoden 
 
Trots att vårt resultat visar att elever lär sig ämnesmässiga kunskaper via undervisning med 
storylinemetoden känner vi att stor input från vår sida har genererat relativt lite ämneskunskap 
hos eleverna. Det har känts som att gå över ån efter vatten. Vi har visat att de flertalet elever 
har lärt sig något, färre har kommit hela vägen. 
 
Att berättelsen är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg är vi övertygade om, inte minst därför att 
berättelsen formmässigt överlevt många årtusenden och torde vara den pedagogiska metod 
(om någon) som människan rent fysiologiskt hunnit anpassa sig till. Men att, som fallet är 
med storylinemetoden, låta eleverna delta och aktivt utforma en berättelse som de ännu inte 
hört, ställer höga krav på deras föreställningsförmåga, deras vilja att bidra till klassens 
gemensamma lärande och deras tilltro till läraren som navigatör på detta fiktiva skepp under 
sin resas gång. Mycket kan gå fel under vägen, båten kan gå på grund, myteri kan uppstå, men 
vad värre är så känns det oärligt att lura eleverna med på en omständig resa, där deras arbete 
blir att skyffla kol i pannrummet för att båten skall röra sig framåt. Varför inte bara berätta?  
 
Storylinemetoden sätter olika kvaliteter av kunskapen i ett naturligt sammanhang men 
aktiviteterna som genomförs inom ett Storylinearbete löser inte detta automatiskt, det är 
viktigt att inte bara göra massa saker, man måste veta vad man vill att det skall leda. Mål och 
mening med andra ord. Ett gott exempel från vår undervisning, eleverna tillverkar en modell 
av en skvaltkvarn, vilken ska motsvara den ”riktiga” skvaltkvarnen i berättelsen.  
Delmål för aktiviteten: Öva samarbetsförmåga i par flicka - pojke. Öka självkänslan och 
samhörighetskänslan genom att erbjuda eleverna möjlighet att tillsammans lyckas med ett 
skapande. Skapa förberedande förståelse för de fysikaliska begreppen arbete – energi. Skapa 
förståelse för den tekniska utvecklingens kumulativa karaktär.  Belysa politiskt ekonomiska 
historiska aspekter (kvarnskatt).  
 
För att nå målen ovan är det avgörande att man som lärare besitter en förmåga att ständigt inta 
olika fokus. Anna Vikström beskriver i sin licentiatuppsats Från görande till rikare lärande 
(2002) fyra typer av lärarfokus. Dessa använder Vikström visserligen i ett annat sammanhang 
men hennes kategorisering är användbar för att beskriva olika kvaliteter på lärarens insats som 
behövs för att lyckas med storylinearbete. Nedan följer en uppräkning av de olika fokus, med 
exempel från vår undervisning. 
 
Fokus på görandet: Hur märker man ut centrum på ett burklock? Hur fäster man burklocket 
(turbinen) på axeln? Hur ska skovelbladen vridas? Var ska vattnet träffa turbinen för att det 
skall snurra? 
 
Fokus på kvantitativt lärande: Fallhöjd, varvtal, vridmoment, var sitter själva kvarnhjulet? 
Var häller man i kornen? Vad kommer ut? Vad gör man med mjölet? Vad är mjöl? 
 
Fokus på kvalitativt lärande av innehållet: sökande efter generaliserbara kunskaper - Vilka 
likheter har en skvaltkvarn med en jetmotor eller ett vattenkraftverk? Går det att trimma 
modellen så den snurrar fortare?  
 
Fokus på dialog med utgångspunkt i innehållet: Hur skulle ni gjort? Fraktat kornen varje år 
den långa vägen till den lagliga kvarnen, betalat för tjänsten att mala mjölet eller byggt en 
egen ”svartkvarn”, Fått större förtjänst av mindre arbete men riskerat hus och hem om någon 
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upptäckt er? Vad händer med musslorna i bäcken om ni dämmer den? Vad är rätt och fel att 
göra, för vem, för vad? 
 
För att Storylinearbetet i klassen ska bli givande bör läraren äga förmåga att även få eleverna 
att inta motsvarande fokus. I vår klass ville eleverna ogärna växla fokus från görande till mer 
kvalitativt lärande. Detta överraskade oss, då vi förutsatt att det var en av storylinemetodens 
självklara fördelar. Givetvis kan detta bero på vår egen förmåga att nå eleverna på ett sätt som 
de känner sig trygga med, men vi tror att mycket beror på elevernas egen osäkerhet och 
klassens inneboende spänningar. Eleverna var rädda för att ha/göra/tänka fel inför varandra. 
Vid planeringen av vår undervisning valdes innehåll och nivå utifrån kursplaner, och vår egen 
erfarenhet av elever i denna ålder. Inför undervisningen stämde vi av med klassläraren och vi 
fick klartecken att genomföra vårt upplägg. Gällande innehåll och nivå så var det inga 
problem med undervisningen, däremot saknades vanan hos eleverna att arbeta i grupp. 
Elevernas energi fokuserades på varandras beteenden och uppgifterna löstes, med få 
undantag, på ”görande nivån”. 
 
 Följden av detta blev att arbetet blev mer lärarstyrt, med längre och tydligare genomgångar 
än vad vi tänkt oss från början detta på bekostnad av det spontana mötet mellan individernas 
egna vardagsuppfattningar och den i klassen konstruerade kunskapen. Vi tror att en 
förutsättning för ett storylinearbete ska kunna generera en stor myckenhet av goda kunskaper 
är att det bedrivs i en trygg klass med vana att utsättas för ovana situationer. I andra klasser, 
liknande den som vi beskrivit, kan storyline eventuellt fungera som ett medel att genom 
övning uppnå detta trygga självsäkra tillstånd, men då på bekostnad av det ämnesmässiga 
lärandet som får vara av sekundärt intresse. 
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Bilaga 4 Björn Anderssons kategorisering av elevsvar på vattnets kretslopp 
 
 
 




