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1. ABSTRAKT 
 

Den pedagogiska metoden Storyline är temat för detta examensarbete. I Storyline bygger en 

hel klass upp en fiktiv berättelse igångsatt av läraren. De som arbetar enligt denna metod låter 

de konstruktivistiska teorierna forma undervisningen. Man arbetar aktivt för att elevens 

förförståelse ska lockas fram, och man betraktar elevens förkunskaper som en viktig 

beståndsdel i sitt eget kunskapsbyggande. Detta har blivit min frågeställning: Hur lyfts 

elevens förförståelse fram inom Storylinemetoden och vad händer med förförståelsen? 

 

Parallellt med denna undersökning har jag gjort en konstnärlig undersökning inspirerad av 

Storyline. Jag har skrivit en berättelse om några råttor som bor under Liljevalchs konsthall. 

Enligt denna fiktiva historia har råttorna blivit allt mer duktiga vad det gäller konst, för att de 

hör många samtal av besökare och konstnärer och ser många av utställningarna på nätterna. 

Karaktärerna i berättelsen har jag gestaltat i textilt material och låtit ”dessa karaktärer” måla 

bilder i akryl och olja.  

 

I min undersökning har jag kommit fram till att berättelser man skapar kommer att bestå av 

förförståelse från den som skapar berättelsen. Det är framför allt Ricoeur som kopplar 

förförståelse direkt till berättande. En anledning till att elevers förförståelse blir aktiverad i 

Storyline kommer av att man lägger upp undervisningen som en berättelse. En annan viktig 

aspekt vad det gäller att ta fram förkunskaper i Storylinemetoden är att mycket av 

undervisningen försiggår genom samtal och att det skapas en trygg atmosfär i klassrummet.  

 

Ett kännetecknande drag hos Storylinemetoden är de nyckelfrågor man använder sig av. De är 

till för att elever ska komma med föreställningar och kvalificerade gissningar. Ofta gör man 

en gemensam teckning, inte primärt för att bli bättre på att teckna, utan för att en teckning gör 

att det blir lättare att samlas kring gruppens gemensamma förkunskaper. Den förförståelse 

man inte kommer på egen hand kommer man lättare på tillsammans med de andra. Man 

använder sig av varandra i vars och ens aproximala utvecklingszoon för att aktivera det man 

redan vet, det man nästan vet, det man anar eller det man kan räkna ut om temat som ska 

behandlas. Under historiens gång får eleverna nya nyckelfrågor som utmanar deras kreativitet 

då de behöver lösa nya problem och inhämta ny kunskap. 
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1. BAKGRUND                              

 

Under min VFU-period våren 2005 hade vi lärarkandidater några lektioner med elever som 

gick ut på att designa en uniform. Eleverna gick i tredje ring och hade ämnet Form på Södra 

Latins gymnasium. Alla uniformer satte igång mycket intresse, men starkast känslor och 

engagemang väckte polis- och militäruniformerna. Jag pratade vid flera tillfällen med en 

flicka i klassen som ivrigt berättade om sin syn på poliser och negativa erfarenheter hon haft 

med dem. Det var inte helt oproblematiskt för henne att designa en polisuniform. Så kom 

redovisningsdagen. Hon hade följt instruktionerna men på ryggen på sin polisuniform hade 

hon målat en stor röd måltavla. Många i klassen, även läraren och vi lärarkandidater, 

reagerade med irritation. Jag minns att vi drog en lättnadens suck för att hon inte hade uppfyllt 

andra formella krav som var uttryckt i uppgiften så att ett lågt betyg kunde rättfärdiggöras. 

Men, hade vi kunnat göra något med hennes tankar och idéer innan hon överraskade oss på 

redovisningsdagen? 

 

När jag tänker tillbaks på dessa lektioner minns jag att det var fler elever som hade egna 

förkunskaper om uniformer. Någon var intresserad av gerillaverksamhet genom tiderna och 

någon hade anknytning till kriget i Bosnien och visste mycket om folkgarde uniformer. Jag 

har aldrig sett så mycket engagemang och vilja till diskussion hos elever som uniform-

uppgiften gav upphov till. Jag undrar vad man skulle kunna ha gjort för att ”fånga upp” eller 

göra något med allt engagemang och vetande de redan hade. 

 

Det som var mest problematiskt för oss som skulle hålla i dessa lektioner var just elevernas 

förkunskaper. Det var tydligt att de ville höra från oss vilka tidigare erfarenheter och 

kunskaper de kunde använda i uppgiften. När vi inte tacklade detta, så riktades irritationen 

mot oss. Min hållning var att det säkert skulle berika designförslaget om deras tankar kom 

med på något sätt, men jag förstod inte varför det blev så komplicerat.  

 

2. SYFTE OCH DIDAKTISK RELEVANS 

 

Mitt syfte är att undersöka vad i Storylinemetoden som främjar att elevens förförståelse 

kommer fram. Och hur elevens förkunskaper/förförståelse blir medskapande i den berättelse 

som byggs upp. Jag kommer att se på vad andra har sagt om förförståelse och vad begreppet 
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har för vetenskapliga rötter. Syftet är också att lära känna hur Storylinemetoden fungerar, för 

att senare kunna använda mig av dessa metoder i min egen undervisning i bild. 

 

3. FRÅGESTÄLLNING 

 

Min frågeställning är: Hur lyfts elevens förförståelse fram, och hur medskapar den i 

Storyline? 

 

4. EMPIRI OCH METOD 

 

Jag har besökt Skarpnäckskolan i Stockholm som arbetar med Storylinemetoden och använder 

mig av observationer och samtal därifrån. Storylineboken och Videon Storyline – en 

pedagogisk metod innehåller många exempel på hur elever arbetar i Storyline och tankar kring 

förkunskapernas roll i denna undervisning. Dessa tankar har jag jämfört med olika teoretikers 

beskrivningar av förförståelse och inlärning. 

 

5. TEORI  

 

Jag utgår från en konstruktivistisk syn på inlärning, som har sina rötter i den kunskapsteori 

som härstammar från Jean Piaget (1896-1980) Både för att författarna till Storylineboken 

explicit stöder sina teorier på Piaget, men också för att dessa teorier har fått stor 

genomslagskraft inom modern pedagogik. Själv menar jag att pedagogens viktigaste uppgift 

inte bara är att presentera kunskap utan också att hjälpa eleven att göra den till sin egen vilket 

också är grundläggande i den konstruktivistiska teorin. Där skapas Insikt och kunskap som en 

subjektiv konstruktion - ett individuellt fenomen - genom en aktivitet som det kunskapande 

subjektet själv måste utföra i ett socialt sammanhang.1 Enligt Piaget själv sker själva lärandet 

– kunskapandet - som adoption. Individen konstruerar ett slags schema som innehåller 

sammanbundna delar av den erfarenhet och kunskap som individen har just nu. 

Förståelsekartan som man redan har är ens egen förförståelse. Man talar också om förståelse 

horisont och att utvidga sin egen förståelsehorisont när man möter ny kunskap. Den 

                                                 
1 Falkenberg, Cecilie, Håkonsson, Erik, (2004), Storylineboken, Malmö: Runa förlag, sid. 76. 
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existerande strukturens ständigt större bemästrande kallar han assimilation. Och en kvalitativ 

förändring/utvidgning av själva strukturen kallar han ackommodation. Skolan hjälper elever 

både att bygga scheman, att träna på dem och att infoga ny kunskap. Om jag har förstått 

Piaget rätt är det inte bara i skolan inlärning sker på detta sätt utan allt vi lär oss i livet knyts 

till tidigare erfarenheter och till det vi redan har gjort till egen kunskap.  

 

Lev S Vygotskij tillhör den sovjetiska eller kulturhistoriska traditionen som ägnat sig åt 

verksamhetsteori. En central formulering i den teorin är att ”lärandet sker i den närmaste 

utvecklingszonen”.2 Med detta menas att man lär sig det som är en omedelbar förlängning av 

det man redan kan. Även här ser man en betoning av förkunskapernas betydelse för inlärning. 

Eleven kan ha bitar av kunskap eller början till färdigheter som han ännu inte kan klara 

ensam. Men med hjälp av läraren klarar han av uppgiften för att senare klara det utan hjälp.  

 

6. VAD ÄR STORYLINE? 

 
I mitten av 1960-talet förändrades läroplanen i Skottland för att undervisningen skulle bli mer 

holistisk.3 För att kunna genomföra denna nya typ av undervisning behövde lärarna hjälp. År 

1967 skapades på Jordanhill College of Education i Glasgow handledningsgrupp som skulle 

stödja lärarna i förändringsarbetet. Två av lärarna i gruppen var Steve Bell och Sallie 

Harkness. De började utveckla en undervisningsmetod som skulle uppfylla kraven på att ha en 

tydlig struktur och samtidigt skapa meningsfulla sammanhang för lärande. Många lärare och 

forskare har under årens lopp arbetat på att förfina denna metod och i dag är den spridd över 

hela världen.  

 

Ett viktigt begrepp inom Storyline är nyckelfrågorna. Det är öppna frågor som ska aktivera 

eleverna genom att ge utrymme för olika svar, argumentationer och diskussioner. Genom att 

nyckelfrågorna ställs i en viss ordning, skapar dessa en röd tråd och en logisk berättelse. Det 

paradoxala i Storyline är att läraren har planerat för nästan varje aktivitet som eleven ska 

utföra, men ändå upplever eleverna det som om de äger historien. Syftet med berättelserna är 

att skapa en tilltalande fantasivärld som sedan kan utnyttjas för att intressera eleverna till att 

arbeta med önskade problemställningar.4 Den berättelse som växer fram ska vara fiktiv och ge 

                                                 
2 Forsell, Anna (red.) (2005), Boken om Pedagogerna, Stockholm: Liber AB, sid. 122. 
3 Forsell (red.) (2005), sid. 245 
4 Forsell (red.) (2005), sid. 254 
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eleverna utrymme att utforska och komma fram till egna slutsatser i stället för att bara återge 

fakta av olika slag.  

 

I Storylineboken beskrivs många exempel på Storylines där man har arbetat med historiska 

epoker som stenåldern eller medeltiden, men anhängare till metoden menar att man kan 

använda metoden till vilket ämne som helst. Vilket tema man än tänker behandla så börjar 

man alltid med att samtala om vad man redan vet, anar eller kan räkna ut. I början av varje 

Storyline associerar man tillsammans för att lyfta fram den förförståelse som finns kring 

ämnet. Ofta använder man sig då av någon estetisk produktion som t.ex. en stor gemensam 

teckning eller ett drama. Detta görs för att man anser att det bästa sättet att prata om 

förkunskaper är att presentera dem i en form som är tillgänglig för alla.5  

 

Eftersom man skapar en berättelse, så finns vissa saker alltid med. Man bestämmer platsen 

där det hela utspelar sig, tiden som historien utspelar sig i och de karaktärer som kommer att 

vara med och agera i historien. Ofta gestaltas platsen och karaktärerna på något sätt. Man 

tecknar och målar hur platsen ser ut och man gör dockor eller teckningar av de fiktiva 

karaktärer som man sedan ska agera i historien. Steve Bell menar att det faktum att man 

agerar utifrån en karaktär, gör Storyline speciellt lämpat för att behandla känsliga frågor. Det 

ger eleverna en frihet, att inte ta del av diskussioner som sig själva utan att tala och ta 

ställning utifrån sina karaktärer. 

 

7. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 

 

7. 1  Förförståelse 

 

Förförståelse är ett begrepp som man tror att man vet vad det är för något, så var det i alla fall 

för mig. Det är väl ungefär det man vet i ett ämne innan man tar sig an ämnet. Om man ska på 

en kurs i knyppling t.ex. så har man det ju lite enklare om man har gjort det förut. Men i 

exemplet från den verksamhetsförlagda utbildningen ovan gjorde inte elevernas förkunskaper 

att det gick lättare. Inför denna undersökning behövde jag titta på hur andra beskriver 

förkunskaper och det finns djuplodande tankar om detta. Hans Georg Gadamer är den som har 

                                                 
5 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 104. 
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den mest spektakulära beskrivningen av förkunskaper eftersom han kallar dem för fördomar. 

Han säger att förförståelse är en sorts förankring som vi har i familjen, i samhället och i vårt 

kulturella arv. Han går så långt att han säger ”utan fördomar ingen förståelse”. Bara genom att 

spela ut sin fördom förmår man erfara den andres anspråk på sanning, menar Gadamer.6 

 

I Storylineboken finns det en Storyline om medeltiden.7 Där kan vi läsa att elever ofta inte vet 

hur medeltidsmänniskor gick klädda men de vet att det fanns kvinnor, män och barn. Och de 

antar att människorna måste ha haft kläder. Det verkar som om denna form av förkunskap, hur 

banal den än kan verka, ger en viss grund att fantisera utifrån. På samma sätt vet eleverna inte 

hur husen såg ut men de har föreställningar om begreppet hus/bostad. Dessa begrepp fungerar 

som medierande redskap, enligt Vygotskij.8 De vet redan från sitt eget liv att man behöver ett 

ställe att laga mat, en plats att sova på och att det är viktigt att hålla värmen. Gadamers 

fördomar är bl.a. denna typ av förkunskaper som är så vardagsnära att vi inte ens märker dem 

eller kallar dem kunskap.  

 

En annan intressant beskrivning av förkunskaper hittade jag hos Steve Bell. Han talar om 

förkunskaper och känslor i samma andetag. Han skriver att den essentiella ingrediensen i 

Storyline är den personliga involveringen hos dem som deltar och intar ägandet av ”storyn”.9  

I Storyline är lärarens roll att införa de mål som står i läroplanen medan eleverna blir 

påverkade på ett känslomässigt plan. Bell menar att lärandet inte enbart handlar om att ta 

emot kunskaper och öva på färdigheter utan också om utvecklingen av attityder och känslor. 

Han skriver: 

 
There has been an acceptance that attitudes and feelings should be an integral element in the 

educational process and that ‘assessment is for learning’. All of these ideas and theories fit 

extremely easily with Storyline which provides simple strategies for putting them into 

classroom practice. Storyline operates in an affective mode, touching on the feelings and 

attitudes of the learners.10 

 

                                                 
6 Kjörup, Sören, (1999), Människovetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, sid. 258. 
7 Falkenberg, Håkonsson, (2004) sid.104 och 105. 
8 Forsell (red.) (2005) sid. 118. 
9 Bell, Steve, (2007) Brev. 
10Bell, Steve, (2007), Storyline – Past, Present & Future, Glasgow: The University of Strathclyde, sid. 31. 
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Steven Bell betonar att kunskaper hör ihop med känslor och attityder vilket också Gadamer 

antyder när han säger ”ingen kunskap utan fördomar”. Även Gadamer menar att nya 

kunskaper alltid landar i attityder som vi har med oss hemifrån eller från vår kultur.  

 

Förförståelse är också de omedelbara associationer man får när någon ”slår an ett tema”, som 

vi såg i exemplet från min VFU-skola. Om läraren föreslår att en klass ska arbeta i sju veckors 

tid med polisuniformer så kommer eleverna att plocka fram minnen och tankar om detta 

ämne, vilket är exempel på förförståelse kopplat till själva ämnet. Dessa associationer dyker 

upp oberoende av vilken pedagogik man använder sig av eftersom allt lärande går till så enligt 

den konstruktivistiska teorin. I några skolor används mindmapping för att hjälpa elever att 

”samla sina tankar” eller ”få ordning på sin förförståelse”. Detta samlande och visualiserande 

av förförståelse görs lite annorlunda i Storylineundervisningen än i den traditionella 

undervisningen. Man använder sig av någon form av estetisk produktion, som t.ex en 

gemensam teckning, för att ”samla ihop” det man redan vet eller antar om ett ämne.  

 

I Vygotskijs teorier används inte begreppet förkunskap. Han betonar istället interaktionen och 

språket för att beskriva hur barn tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i 

samhället.11 Jag menar att ”dessa sätt att tänka” också är förförståelse. Med högre 

psykologiska funktioner menar Vygotskij de mer komplexa färdigheter som barnet förvärvar 

från olika kulturella praktiker. Vi lär oss termer som t.ex. bror och mormor som medierande 

redskap för att beteckna släktskapsrelationer. Men man lär sig inte bara termerna, man lär sig 

också sofistikerade kunskaper om vad det innebär att vara bror eller mormor och vad man kan 

förvänta av sådana personer. Det handlar om hur vi lär oss kommunicera, minnas, lösa 

problem och förstå oss själva och andra. Lärande av detta slag under den primära 

socialiseringen präglar barns medvetande på djupet. Idéen är den, att människor bygger upp 

en repertoar av erfarenheter av användning av språkliga redskap från sin omgivning som 

sedan interneras och fungerar som ett inre språk. Detta inre språk använder man sedan i nya 

situationer.12  

 

Lärare som arbetar med Storyline låter ofta eleverna dela upp sig i smågrupper där varje 

smågrupp är en familj. De första lektionerna skapar man karaktärerna i familjen genom att 

göra dockor. Man bestämmer även deras namn, egenskaper, ålder osv. som en bas att sedan 

                                                 
11 Forsell (red.) (2005), sid. 121. 
12 Forsell (red.) (2005), sid. 124. 
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agera utifrån. I Videon Storyline – en pedagogisk metod får vi se ett avsnitt där elever arbetar 

med sex och samlevnad. Mycket av undervisningen baserar sig på de familjer som skapats i 

början. Jag tolkar detta som att lärarna vill förankra undervisningen i en familj där olika 

familjemedlemmar får olika roller och karaktärer, och där olika sorters förförståelse kommer 

fram och kommer att användas för att bygga upp berättelsen. Man läser inte bara om sex och 

samlevnad, utan olika karaktärer kommer att bidra med sina reaktioner, synpunkter och 

förförståelse. 

 

Det finns också en förförståelse som handlar om vår förståelse av att våra handlingar utspelar 

sig i tiden, skriver Paul Ricoeur.13 Enligt honom ordnar vi verkligheten tidsligt genom att sätta 

förflutet, nutid och framtid i förhållande till varandra i kedjor av episoder. Han talar om att 

verkligheten ter sig för-gestaltad för oss, och att vi gärna sätter samman bitar ur den upplevda 

verkligheten till nya historier. 

 

På samma sätt har vi en förförståelse av människors handlingar, mål och motiv, enligt 

Ricoeur. I videon Storyline – en pedagogisk metod ser vi en diskussion mellan några 

karaktärer som har gjort en stadskupp och är i färd med att bygga upp landet igen på 

demokratisk grund. Man får se att elever föreslår olika handlingar utifrån tänkta motiv och 

mål.14 Man är inte mogen att styra ett land som 15-åring, men man kan förstå motiv och mål 

som olika stadschefer kan tänkas handla utifrån. I Storyline får elever chansen att leka med 

och förmoda olika motiv för handling i en trygg form, nämligen en dockteater. 

 

7. 2 Samtalet i Storyline och förförståelse 

 

Storylineboken inleds med en beskrivning av hur det kan se ut när en Storyline tar sin början. 

Vi får ta del av hur Storylinen ”Skogsfolket och Flodfolket” introduceras. 

 
Lärarinnan berättar: Det var en gång för länge sen två folk som levde här i landet. Det var så 
länge sedan att människorna bara levde av det som de själva kunde skaffa sig i området där de 
bodde. De hade inte metall, järn eller så. Ibland kom det främlingar förbi med saker de kunde 
byta till sig, men annars måste de skaffa vad de behövde. Det ena folket bodde inne i en skog. 
Det var skogsfolket. Det andra folket bodde intill en flod. Det var flodfolket. Lärarinnan gör en 
paus, och vänder sig sedan till den ena gruppen: Hur kan det se ut där skogsfolket bodde? Jag 
vill att ni gör en bild av hur det kan ha sett ut på den här delen av tavlan. Och hon vänder sig 

                                                 
13 Uggla Kristensson, Bengt, (1999), Kommunikation på bristningsgränsen, Stockholm: Brutus Östlings förlag, 
sid. 420. 
14 Mutimediabyrån, Storyline – en pedagogisk metod. Video, 21min. Skolverket 
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sedan till den andra gruppen med frågan: Hur kan det ha sett ut där flodfolket bodde? Ni gör er 
bild på den andra delen av tavlan. Ni ska inte göra bostäder och människor och heller inga djur 
än, utan bara naturen, landskapet och växterna som fanns där. Ni kan exempelvis börja med att 
ta ett papper och skriva ner allt som ni tycker ska finnas med på bilden.15 
  

I boken följer sedan flera sidor med beskrivningar hur lärarinnan i dialog med barnen 

diskuterar sig fram till hur dessa miljöer ska se ut. De går vidare till att prata om hus, djur och 

människor. Bästa sättet att prata om förkunskaper är att presentera dem i en form som är 

tillgänglig för alla t.ex. som en teckning, skriver Erik Håkonsson.16  

 

Grunden för ”kunskapandet” i Storylinemetoden är samtalet och diskussionerna medan den 

estetiska produktionen fungerar som ett redskap för dialogen, en möjlighet att dela med sig av 

föreställningar med andra. I Storylineboken kan vi läsa att samtalen framkallar förkunskaper 

som de annars inte omedelbart kommit att tänka på. Det är som om pedagogerna med hjälp av 

det gemensamma samtalet lockar eleverna till att förmoda och anta ännu mer än de hade gjort 

på egen hand. Jag ser här paralleller till Vygotskijs närmaste utvecklingszon. På egen hand 

har man en viss möjlighet att associera och gissa sig fram, men tillsammans går man längre i 

sitt förmodande och antagande för att man inspireras av varandra. Detta arbetande med de 

egna föreställningarna kommer alltid innan man går till böckerna för att hämta kunskap. Man 

ser i dessa samtal att eleverna också använder sina förkunskaper för att korrigera varandra. 

Om någon stavar mask med två s får han omedelbart veta vad som är den riktiga stavningen. 

När läraren vill att de ska välja ledare, följer en lång diskussion om detta. Läraren vill föra 

samtalet över till nutid vid ett tillfälle och frågar ”Hur är det egentligen i vårt samhälle vem är 

ledaren där”?  ”Drottningen!” ”Nej, knäppis, det är ju stadsministern”. 

 

 Steve Bell säger:  

 

För att hjälpa elever att aktivera sin förförståelse, så började vi använda nyckelfrågor. Det är 
öppna frågor som inte kräver att man ska svara rätt eller fel, utan som utmanar eleverna att 
använda sina kreativa tänkande förmågor och att definiera närmare det som de föreslagit, d.v.s. 
spinna vidare på sina antaganden.17  

 

Man vinner mycket om man kan vänja sig vid att ta med "Tror ni" i nyckelfrågorna så att 

eleverna vågar komma fram med sina föreställningar. Om man jämför det som sker i detta 

                                                 
15 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 10. 
16 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 104. 
17 Bell, (2007), Brev. 



 12

skede i Storyline med Piagets teorier, så kan man säga att detta ”gissande” som man gör för 

att väcka förförståelsen till liv är ett befästande av det schema av kunskaper man redan är i 

besittning av, d.v.s. assimilation.18  

 

Man kan fråga sig om det finns risker med att bygga undervisningen på förkunskaper. Kanske 

utvecklar man stereotypa uppfattningar i allt för hög grad i stället för att skaffa sig ny kunskap 

genom att alltid börja med antaganden. Jag har svårt att tro det för teoretiker som Sven-Erik 

Liedman och Thomas Koppfeldt talar om den nyfikenheten som väcks hos oss då det finns 

obesvarade frågor att söka svar på. Men jag frågar Kerstin Åkerlöv Hartog, lärarinna för 

årskurs två på Skarpnäcksskolan, vad hon tror om detta. Hon säger:  

 

Det är det är svårt att prata om stereotyper i en undervisning med så mycket samtal och där 
föreställningar verkligen blir föremål för diskussion. Förförståelse kan vara stereotypt i sig 
själv, men här är det ju meningen att den ska möta andras förförståelse och ny kunskap.  

 

Marie Björling, som också är lärarinna på Skarpnäckskolan, säger i ett samtal om riskerna 

med Storylinemetoden:  

 

Som jag ser det så är Storyline bara dåligt om läraren gör en klipp- och klistraverksamhet som 
ett flumprojekt. Vi har sett detta någon gång med lärare som inte har tagit del av kurser. Det 
gäller verkligen att använda det här konceptet för att få in målen från läroplanen och att använda 
det för kunskapsbyggandet. Det är också bara då som elevens förförståelse används på ett brett 
plan och verkligen möter ny kunskap. Men i Storyline generellt skulle jag inte tro att man 
skapar stereotyp eller platt kunskap, tvärt om. 

 

I Storylineboken kan man läsa om argument för att det är just ”tvärt om”. Lärarens eget 

tänkande fungerar ofta som en modell för eleven i den traditionella skolan. Om eleverna ska 

utveckla förmåga att själv skapa modeller måste en sådan uppbyggnadsprocess väckas i 

dem.19 Han skriver: 

 

Elever är i stort sett lika lata som andra människor, och om man kan få en rationell tankegång 
gratis av läraren, varför då göra sig besvär att skapa den själv? Att ta över lärarens tankegångar 
har flera fördelar. För det första är man säker på att läraren accepterar den vilket kan ha 
inflytande på bedömningen. För det andra är det mindre arbetskrävande. Och slutligen är det 
mindre smärtsamt att skilja ut sig med en tankegång man övertagit än med något som man har 
ett mer innerligt förhållande till.  

 

 

                                                 
18 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 78. 
19 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 156. 
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I en pedagogik med konstruktivistisk grund ska eleverna bygga sin egen kunskap. 

Förespråkarna för Storyline menar att detta inte görs i den traditionella skolan. De verkar 

hävda att den stereotypa kunskapen är den som man bara blint har övertagit och att kunskap 

inte blir stereotyp därför att den knyts till den egna förförståelsen.  

 

Men, finns det inga diken? Kan det inte bli för mycket av den gemensamma 

kommunikationen? Finns det elever som får svårt att göra sig hörda under gemensamma 

brainstormningsliknande lektioner? Vi har ju redan tittat lite på hur det kan se ut när elever 

korrigerar varandra. Flickan som trodde att drottningen bestämde i Sverige fick omedelbart 

veta att hon var en knäppis. Olga Dysthe har skrivit om problemet att bli hörd i klassrummet. 

Hon skriver:  

 
De flesta lärare i dag vill ha en större elevdelaktighet, och det finns numera betydligt mer 
diskussioner i klassrummen än för femtio år sen. Mina observationer pekar på att detta inte med 
nödvändighet innebär att det är speciellt många röster som blir hörda, eftersom det är få elever 
som är verbalt aktiva.20  
 

 

Jag frågade lärarinnan Kerstin Åkerlöv Hartog om det finns en risk att tystlåtna elever inte 

kommer till tals och då heller inte får ”använda” sin förförståelse. Hon svarar: 

 
Jag upplever det faktiskt som att det är svårare att göra sig hörd för eleverna när de har ”vanlig” 
undervisning. Det blir tryggare för dem som inte brukar prata på Storylinetimmarna, just för att 
vi delar upp oss i mindre grupper där mycket av samtalet äger rum. Ofta har saker diskuterats i 
de mindre grupperna innan vi sammanför allas idéer i den större gruppen. Det är snarare så att 
det är tryggheten som är ”grejen” med Storyline och jag ser det som att det är därför barnen 
vågar prata om det de vet. Naturligtvis gäller det att läraren kan skapa ett tryggt klimat, men det 
brukar gå bra. 

 
 

Jag fick vara med under en förmiddag med Storyline på Skarpnäcksskolan. Lärarinnan 

Soheila Ghafouri ledde undervisningen. Just dessa timmar skulle eleverna bygga modellrum 

av skokartonger och annat material. De konstruerade möbler till rummen samtidigt som de 

pratade i låg samtalston med varandra om hur de skulle inreda. Eleverna var koncentrerade 

och tog sig an uppgiften med största allvar. Soheila Ghafouri sa:  

 

Efter en tid när alla de egna föreställningarna har fått komma fram och den egna förförståelsen 
och känslan verkligen har kommit med så ska de titta på riktiga verktyg som de får använda och 

                                                 
20 Dysthe, Olga, (1996), Det flerstämmiga klassrummet, Lund: Studentlitteratur, sid. 229. 
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sedan skriva om, eftersom fokus för denna storyline är teknik och verktyg. Man vill hellre lära 
sig om verktyg, när man har idéer om vad man skulle vilja bygga med verktygen, du vet.  

 

Mot slutet av förmiddagen hade en pojke kommit igång riktigt bra fast hans två kompisar var 

sjuka den dagen. I sin iver att göra rummet fint hade han klippt ut en bild på en bikiniklädd 

tjej ur en tidning som han tänkte använda som matta. Bikinitjejen kan betraktas som en 

förförståelse baserat på vad man ser i media och baserat på hur föräldrar och syskon förhåller 

sig till liknande bilder, men även baserat på vad han trodde kompisarna skulle tycka var 

häftigt eller acceptera. Lärarinnans lösning var att kort prata med honom om det faktum att 

han tänkte använda det som matta och att hon hellre skulle se bilden hängande på väggen. 

Han fick ta upp detta med de andra i sin grupp när de kom tillbaks och sen behandla det igen 

när hela klassen samlades. Jag frågade henne om hon trodde att mattan skulle få finnas kvar. 

Hon sa att han kanske får ha den kvar men han får inte ha den kvar utan att ta upp det till 

diskussion med de andra och med mig. Han kommer att få höra mångas synpunkter, helt 

enkelt. 

 

7. 3 Berättelsen och förförståelse 
 

I Storylinepedagogiken är undervisningen gjord som en berättelse. Hur förhåller sig 

förförståelse till den berättande stilen? Är det så att förförståelse lättare aktiveras när man 

berättar en historia? Bell talar själv om att eleven blir känslomässigt involverad i Storyline. 

Men, hur hänger detta ihop? 

 

Ricoeur ger en förklaring till hur förförståelse hänger ihop med historier. Han menar att allt 

berättande har sina rötter i vardagslivet. Utan denna koppling till handlingsvärldens praktiska 

verklighet skulle berättelsen varken kunna konstrueras eller förstås.21 Men begreppet 

verklighet är i dag inte helt självklar. Vems verklighet frågar man sig? Den som skapar en 

berättelse använder sin förförståelse, och den som tolkar berättelsen använder sig också av sin 

förförståelse. Skaparen och mottagaren når i viss mån ett samförstånd om vad berättelsen 

handlar om, men deras tolkningar skiljer sig också åt. Med begreppet prefiguration menar 

Ricoeur en sorts förnarrativ eller förgestaltad verklighet. Kunskapen om verkligheten, ter sig 

redan som bitar i en berättelse för oss. Vi använder denna förgestaltade verklighet, när vi 

berättar om saker och ting om vi nu ”bara” berättar vad som hände i går till en vän, eller om vi 
                                                 
21 Uggla Kristensson, (1999), sid. 419. 
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gör en mer konstnärlig berättelse som ett drama eller en roman. Han skriver att dessa ”bitar” 

av verklighet bara väntar på att få sättas ihop till nya berättelser. Om människan har ett behov 

att berätta historier av sitt verklighetsmaterial, så kommer en undervisning som görs som en 

berättelse att möta detta behov. Och om berättande aktiverar förförståelse generellt, så har vi 

här en förklaring till att förförståelse lockas fram i Storyline, eftersom undervisningen läggs 

upp som en dramatiserad historia. 

 

Jag tyckte mig uppleva detta under det konstnärliga gestaltningsarbetet. Historien om råttorna 

som bodde under Liljevalchs kom med tiden att innehålla förvånansvärt mycket av mitt eget 

erfarenhetsmaterial. Jag upptäckte i efterhand att jag hade tagit med händelser och funderingar 

från mitt eget liv. Det verkar som om förkunskaper kommer med vare sig man tänker på det 

eller inte när man berättar historier. Som om det låg i det narrativa berättandets natur.  

 

I Fantasins Grammatik visar Gianni Rodari hur barn improviserar fram historier. Vid ett 

tillfälle analyserar han en historia ur ett psykoanalytiskt perspektiv.22 Om man inte utgick från 

att själva historien var ihopkopplad med den som berättade historien, skulle det inte gå att 

göra en sådan analys. Han förutsatte att historier byggs av berättarens upplevda minnen och 

förförståelse.  

 

Jag frågade Steve Bell varför man lägger upp undervisningen som en historia. I hans svar 

läser vi, att det är ”känt sen länge” att använda sig av historier om man vill åt det personliga 

engagemanget. Han skriver:  

 
Story, as you mention, is a well-known structure for learning, even from Socratic times, and the 
essential ingredient in Storyline is the personal involvement of the participants.23 
 

 

Koppfelt säger att kunskapande så som det förstås i den konstruktivistiska teorin liknar 

historieberättande och historieskapande. Han menar att det som äger rum när man förstår 

något och när något blir förklarat i en lärandeprocess har många gemensamma drag med det 

som äger rum i narrativa flöden.24 Jag ser det som att kunskapande och narrativa aktiviteter är 

så lika varandra att förförståelsen har liknande funktioner i båda sammanhangen.  

                                                 
22 Rodari, Gianni (1991), Fantasin grammatik, Göteborg: Bokförlaget Korpen, sid. 27. 
23 Bell, (2007), Brev. 
24 Koppfeldt, Thomas (2001), ”Narrativitet och lärande” i Holm Sörensen, Birgitte, Multimediedidaktik och 

laering, Århus: Systime forlag AS.  
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Vad är då en god historia? Berättelser är bara intressanta om de talar till något i en själv, 

skriver Håkonsson. Han menar att den goda historien berör något som finns i en ännu inte 

färdigarbetad form inne i en själv.25  Men de berättelser vi redan har förstått med vårt intellekt 

är sällan intressanta. Det måste finnas något oförutsägbart i händelseförloppet, någon olöst 

konflikt, eller något problem. Det kommer ofta ett skede i en Storyline när historien tar en 

vändning (initierat av läraren) i riktning att det uppstår ett problem. Det kan vara en 

affärsinnehavare som står inför en konkurs eller en grupp människor som försöker hitta 

vatten. Då befinner sig karaktärerna i situationer där fantasin kan hitta lösningen. Läraren i en 

Storyline lägger alltså in något oförutsett eller problematiskt, för att utmana eleverna att hitta 

kreativa lösningar tillsammans på det som uppstått. Jag uppfattar det som om det skapas 

kritiska situationer som kräver extra mycket engagemang av elevers förförståelse och där de 

”tvingas” att hitta lösningar på oförutsedda händelser.  

 

I en historia kan man ordna händelserna friare än i det verkliga livet. Detta kan man se när 

barn skapar dramatiska historier genom lek. Rodari beskriver två lekande barn, som han 

observerade från sin balkong.26 De gjorde några saker efter varandra, sen skulle de leksova. 

Men då leken blev mer spännande kunde två dagar gestaltas utan leknatt emellan. Man 

använde sin förståelse av att händelser placeras i tid, men gjorde lite som man ville med 

händelsernas inbördes ordning. Händelserna utspelade sig inte i realtid (naturligtvis) utan 

matleken tog fem minuter, så lång tid det tog för dem att fånga kycklingarna (kottarna i 

skogen) och låtsas äta upp dem. Efteråt gjorde de en dagslång flodresa, som utspelade sig på 

tio minuter. Om något var så viktigt, som att göra en hydda, fick det helt enkelt ta längre tid. 

Här ser vi hur barnen skapar en dramatisk framställning. Med den dramatiska narrationen 

sätter man sig över kronologin och upprättar en egen narrativ tidsordning, som Koppfeldt 

skriver.27 

 

Det vanliga i Storyline är att man skapar historier vars övergripande struktur har planerats av 

läraren. Eleverna bidrar då med underhistorier eller med lösningarna till olika problem. 

Scenarier där en ledare ska väljas eller om ett annat folk få bo hos dem, liknar det man är med 

om i ett modernt fantasyspel. När elever blir vana vid Storylinemetoden kan de ge förslag på 

                                                 
25 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 97. 
26 Rodari, (1991), sid. 157-163 
27 Emsheimer, Peter, Hansson, Hasse, Koppfeldt, Thomas (2005), Den svårfångade reflektionen, Lund: 
Studentlitteratur, sid. 159. 
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egna intresseområden som kan inkluderas i historien. Då blir elevernas förkunskaper direkt 

medskapare till hur historien utvecklas.28 Det händer också att det uppstår en naturlig 

vändning av historieförloppet, så att historien börjar leva sitt eget liv, kan vi läsa i 

Storylineboken. Vi kan senare i boken läsa att barnens känsla av att de äger historien blir 

störst när de själva introducerar nya händelser.29  

 

7. 4 Fiktionen och leken i Storyline och förförståelse 

 

Vad är det med fiktionen som gör att man lättare arbetar med sin förförståelse? En aspekt är 

att man vågar mer när det är karaktärerna som agerar. I Bells artikel finns exempel på detta. 

Han skriver att Storyline har visat sig speciellt lämpat för att behandla känsliga frågor 

eftersom diskussionerna kan ske genom sin karaktär.30 

 

It has been proved over the years that Storyline can be very effectively used for teaching about sensitive 

issues.  Whether the themes are about living in a family, sustainable development, pollution, sex 

education or road use, the context provides for safe and unthreatening examination and discussion. 
  

Det kan vara lättare att delta in en diskussion om känsliga saker när man får delta genom sin 

karaktär, då diskussionen blir mer som ett rollspel eller som en fantasi lek.31  

 

I videon Storyline – en pedagogisk metod säger lärarinnan Kerstin Kolback att det blir lättare 

att ställa frågor som rollfigur. Det är också enklare för eleverna att redovisa saker som är 

svåra att prata om. I videon får vi se en scen där en kille som sin karaktär ringer till RSFU, för 

att fråga om homosexualitet.32 Erik Lindberg, lärare, säger i samma video:  

 

Det blir tryggt för eleverna att arbeta i och med att vi utgår från en story. Det är ju en fiktiv 
historia, en karaktär, vilket faktiskt gör att det blir lättare att engagera sig känslomässigt. Det är 
inte farligt, för det är inte de som agerar personligen, utan karaktären.  

 

Här ligger mycket av förklaringen till att förförståelse har lätt att komma med i 

kunskapsbyggandet i Storyline. Om det skapas en trygghet genom att agera genom fiktiva 

personer så vågar eleverna i större utsträckning komma fram med sina undringar och 

                                                 
28 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 42. 
29 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 193. 
30 Bell, (2007),, sid. 31. 
31 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 96 
32 Mutimediabyrån, Storyline – en pedagogisk metod. Video, 21min. Skolverket 
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föreställningar. Jag upplevde detta under mitt konstnärliga gestaltningsarbete. Det var lättare 

att måla när det var mina råttor som målade. Det gjorde inte så mycket om det blev kladdigt, 

kitschigt eller banalt, för det passade med de olika råttornas personlighet. Det verkar som om 

man är snällare mot sina karaktärer än mot sig själv. I så fall fungerar karaktärerna som en 

genväg förbi självkritiken. 

 

Liedman för ett resonemang kring det fiktiva. Han skriver att den moderna pedagogiken har 

ett enkelt recept på hur skolan ska göra sitt lärostoff intressant för barn. Den skall helt enkelt 

utgå från barnets egen situation, dess vardag. Men det går inte att ”bara” göra det för då ser 

han en risk att hamna i det triviala och alltför välkända. Det sammanhang som varje kunskap 

behöver för sin växt består inte bara av det närliggande. Det får sin vidd och sin inre spänning 

genom motsatsen, det främmande och exotiska. Det är i en växelverkan mellan det hemtama 

och det fantastiska som hunger efter kunskap väcks, säger Liedman.33 Han talar också om 

kunskapens nödvändiga omväg. Kunskapen ligger aldrig framför näsan på oss utan kräver en 

sorts distans och nya sammanhang att sätta in den i för att kunskapen ska bli vår egen. Jag tror 

att man i Storyline hittar den distans Liedman efterfrågar just för att de förlägger 

undervisningen till en fiktiv historia. 

 

Men kan det inte bara bli för mycket fantasi och lek? Jag pratade med Åse Andersson, som är 

barnskötare. Hon har arbetat på skarpnäckskolan i många år och har varit med under den tiden 

då Storyline infördes och utvecklades på skolan. Hon skojar medan hon berättar om Storyline, 

under en fikarast med lussekatter och pepparkakor: 

 
I dag är alla samlade här, och man kanske inte får säga så här på vår skola, hi, hi, men jag ska 
försöka förklara vad jag menar. Vad som är bra med Storyline är att intresset väcks och att 
eleverna kommer igång bra. Men jag har ibland funderat på, att de yngre barnen tror för mycket 
på historien. Vi hade en Storyline som utgick från att det fanns så lite mysiga restauranger och 
inga spännande butiker här i närområdet. Eleverna skulle bygga dessa restauranger och butiker 
under en period, som modeller, och framåt våren kom några elever och frågade när de skulle 
öppnas. Och då tänkte jag, tänk om de blir besvikna för att det inte kommer att bli av på riktigt. 
En annan gång satte vi igång en historia om att djuren på Skansen var trötta och utarbetade, och 
behövde få komma hem till sina hemplatser och vila upp sig. För oss vuxna känns det ju jätte 
kreativt och fyndigt, men kan man verkligen göra undervisning så här? Barnen lärde sig ju 
massor om djurens boplatser runt om i Sverige, men ändå, så ser ju inte verkligheten ut, att 
djuren åker hem till sina hemplatser, för att vila upp sig.  

 

                                                 
33 Liedman, Sven-Erik (2002), Ett oändligt äventyr, Falun: Albert Bonniers förlag, sid. 28. 
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I ämnet bild arbetar man ibland med fantasihistorier. Man tangerar då Storylines sätt att 

använda förkunskaper via en fiktiv historia. Jag utformade en lektion som en tävling på Södra 

Latin. Där utmanades eleverna att göra layouten till en ny tecknad film, och jag lät eleverna 

använda vad de kunde om bildmässiga uttryck och stämningsskapande layout. Även där kom 

en elev efter fem veckors arbete fram och frågade om tävlingen var på riktigt. Jag såg detta 

inte som ett problem då det inträffade, eftersom hon antagligen senare skulle komma i kontakt 

med liknande tävlingar om hon fortsatte att arbeta med estetisk bildproduktion. Men det är 

förmodligen bättre om man från början är tydlig med att det är en historia. En lärare på Södra 

Latin initierade en fiktiv historia om att det hade upptäckts nya livsformer på en avlägsen ö i 

Stilla Havet. Eleverna skulle göra bilder på dessa nya livsformer i Photoshop, för att lära sig 

nya funktioner i programmet. Läraren visade både verbalt och med sitt ansiktsuttryck att det 

bara handlade om en lek. Håkonsson skriver att en bra historia inte behöver vara sann, men 

den ska vara möjlig.34 Det kittlande med historien om de nya livsformerna var ändå, att det 

hade kunnat vara möjligt, även om alla visste att han hade hittat på den.  

 

Hartog och Björling på Skarpnäckskolan berättade om ett fantasifullt sätt de använt sig av för 

att introducera en Storyline om resor för eleverna. Den ena lärarinnan hade klätt ut sig till 

pilot och den andre till flygvärdinna. De hade byggt upp en miljö som liknade insidan av ett 

flygplan som eleverna fick sätta sig i då berättelsen började. De gick igenom 

säkerhetsrutinerna innan planet skulle lyfta. Så lyfte planet med hjälp av pilotens och 

flygvärdinnans ord och allas fantasi. Det hände olika saker under resans gång, bl.a. fick de 

inte landningstillstånd direkt, men det löste sig mot slutet av timmen. De båda lärarinnorna 

menar att inledningen är viktig för att få igång historien och att det fiktiva inslaget är viktigt 

för att aktivera elevernas inre bilder och egna föreställningar. 

 

7. 5  Storyline och bildundervisning 
 

Jag berättade inledningsvis om några lektioner på min VFU-skola där elever skulle formge 

uniformer och där många tankar väcktes som inte fick vara med i bilderna. Några elever med 

starka aversioner mot poliser hade svårt att snällt designa en polisuniform. En flicka löste sitt 

dilemma genom att rita en röd måltavla på ryggen av polisuniformen i sitt designförslag. Man 

kan fråga sig, hur hade Storyline kunnat hjälpa henne? Och vad vill man hjälpa henne med? 

                                                 
34 Falkenberg, Håkonsson, (2004), sid. 100. 
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Att hon inte skulle komma på så tokiga idéer? Det är naturligtvis inte målet. Om man arbetar 

utifrån Storylines principer så hade allas tankar och idéer stötts och blötts på ett tidigt stadium 

och förmodligen hade ännu fler s.k. tokiga idéer dykt upp. Det är ju elevernas infall, 

förförståelse och t.o.m. fördomar som sen ska möta andras föreställningar och ny kunskap.  

 

Om man distanserat, kreativt och fiktivt skulle ha jobbat med uniformuppgiften så kan man 

tänka sig en historia som heter ”Designkontoret för moderna uniformer AB”. En sådan 

Storyline skulle börja med inledande samtal, diskussioner och skapandet av de karaktärer som 

skulle arbeta på detta kontor och skapande av karaktärerna som skulle köpa förslagen. Senare 

i historieförloppet låter man karaktärerna som ska göra designförslagen möta karaktärerna 

som ska köpa designförslaget i exempelvis ett drama. Syftet skulle då vara att göra köparna 

till designförslaget mer verkliga för eleverna, att de skulle få möta dem och få ”lekprata” med 

dem. I en sådan fiktiv dialog kan motföreställningar och argument möta varandra, utan att 

eleven riktar sina motföreställningar mot läraren. 

 

Sedan skulle man kunna gå vidare för att undersöka satirteckningens alla möjligheter. En 

fiktiv historia om ett freelansjobb som satirtecknare skulle inkludera en förståelse av mål och 

motiv med satirbilder, lyfta fram elevernas förkunskaper i ämnet och låta den inhämta ny 

kunskap vad det gäller bildmässiga uttryck av samhällskritik. Anledningen till att man 

förlägger satirteckningen till ett freelansjobb är för att skapa två fiktiva delhistorier om två 

olika praktiker där man arbetar med bildproduktion för olika syften. Med freelanshistorierna 

vidgar man uppgiften utan att göra avkall på den ursprungliga idén. Väcks många 

föreställningar om uniformer som inte kommer att skapa säljande designförslag så kan vissa 

elever använda sina idéer i sitt freelandsjobb som satirtecknare. Kanske finns det fler 

praktiker för bildproduktion, som kan dyka upp senare i historien, allt eftersom nya idéer 

kommer fram. 

 

Den estetiska produktionen av karaktärer och platser handlar inte primärt om att lära sig att bli 

duktig på estetisk produktion i Storylineundervisningen. Karaktärerna och platserna används 

för att visualisera och ta fram förförståelse. Men i bildundervisningen kan mycket av 

förförståelsen om estetisk produktion komma att användas vid själva framställningen av 

karaktärerna och i konstruktionen av platserna. Estetelever kan tänkas lägga stor möda på att 

karaktärerna ska göras så ”fina” eller så konstfulla som möjligt. Som lärare får man då ge den 
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estetiska produktionen mer tid. Men inom bildämnet kan ändå den estetiska produktionen och 

fiktiva historier användas för att bygga ny kunskap, som t.ex. i konsthistorien, satirteckning 

eller design.  

 

8. SLUTDISKUSSION 

 

Vad är det som gör Storyline bra på att låta elevers förförståelse komma fram? En aspekt är 

att de som använder metoden vill bygga på förförståelse. De bygger medvetet sin 

undervisning på de konstruktivistiska teorierna, som säger att allt verkligt lärande byggs på 

det man tidigare vet. Detta gör att det finns en välkomnande hållning till elevernas 

förförståelse. Men det räcker inte, man måste ju också veta hur man kan göra praktiskt. Hur 

gör man en undervisning för detta?  

 

I Storylineundervisningen ges samtalet mer tid än i traditionell undervisning. Samtalet skapar 

trygghet och jag ser samtalet som grunden i metoden. Samtalen leds framåt av läraren som 

ställer nyckelfrågor. Tillsammans befäster man och ”tar fram” den förförståelse som finns. 

Detta är inte helt unikt, det liknar den mindmapping som görs på många skolor för att hjälpa 

elever att få ordning på sin förförståelse. När man ”tar fram” förkunskaper i Storyline 

använder man sig av estetisk produktion som exempelvis en stor gemensam teckning, 

eftersom samlandet kring en teckning är ett bra sätt att visualisera den förförståelse som 

finns.35  Den visuella produktionen fungerar som ett verktyg för samtalet i Storyline. 

 

Undervisningen blir till en dramatiserad historia, som till stor del skapas av elevernas 

förförståelse, men leds av läraren. Jag har undrat hur den berättande stilen och fiktionen 

förhåller sig till elevens förförståelse. I denna undersökning är det framför allt Koppfeldt som 

pekar på likheterna mellan det kunskapsbyggande som beskrivs i de konstruktivistiska 

teorierna och vad som händer i narrativa flöden. Frågor och undringar man stöter på i 

berättelser liknar de frågor man behöver ställa sig i sitt kunskapsbyggande. Jag ser det som 

om narration och kunskapsbyggande liknar varandra så mycket att förförståelse har en 

liknande funktion hos de båda. Detta kan vara anledningen till att det narrativa kan vara ett 

stöd för en undervisning där man vill bygga kunskap på elevers förförståelse.  

 

                                                 
35 Falkenberg, Håkonsson (2004), sid. 104. 
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Ricoeurs resonemang om att alla berättelser utgår från berättarens verklighetsmaterial, gav 

mig ytterligare en infallsvinkel. Han menar att vår verklighet och kunskapen om vår 

verklighet ter sig för oss som delar, som liksom frågar efter eller väntar på att berättas.36 Om 

detta stämmer, så använder sig Storylinemetoden av ett behov som finns hos eleverna, att 

berätta historier. Man skapar gärna historier och ens eget verklighetsmaterial kommer så att 

möta mycket ny kunskap beroende på vart läraren leder historien. Denna vilja att skapa 

berättelser understryks i ett citat av Mark Johnsson som Koppfeldt lyfter fram: ”Man is a 

imaginative and narrative beeing.”37 

 

Liedman menar att kunskap kräver en sorts distans och nya sammanhang att sätta in den i för 

att kunskapen ska bli vår egen.38 Berättelsen byggs upp av förförståelsen och den nya 

kunskapen i Storyline. Om eleverna inte bidrog med alla karaktärer, platser och händelser så 

hade det inte blivit den berättelse det blev. Den fantasivärld som skapas blir den kontext som 

läraren sen kan använda för att arbeta med önskade problemställningar.39  

 

Det har också visat sig att Storyline passar för att behandla känsliga frågor. Bell menar att det 

beror på att berättelser om fiktiva personer blir mindre betungande, eftersom man får ställa 

frågor och utforska saker genom sin karaktär.40 Om eleverna upplever det som tryggare att 

agera utifrån en karaktär så är det lättare för dem att komma fram med sina undringar och 

föreställningar och därmed också med sin förförståelse.  

 

Det är upp till läraren att välja vilka miljöer man skapar och vilka karaktärer som ska vara 

med och att leda historien framåt med bra nyckelfrågor men sen måste han/hon låta eleverna 

fylla karaktärerna med innehåll och låta dem undra, förmoda, undersöka, komma med förslag, 

lösa konflikter, skapa, slipas mot varandra, hämta information från olika kanaler som böcker 

och filmer och lära sig ny kunskap. 

 

 

 
                                                 
36 Uggla Kristensson, (1999), sid. 420. 
37Koppfeldt, Thomas (2001), ”Narrativitet och lärande” I Holm Sörensen, Birgitte, Multimediedidaktik och 

laering, Århus: Systime forlag AS. 
38 Liedman, (2002), sid 27 och 28. 
39 Forsell, ( s.254. 
40 Bell, (2007), sid. 29. 
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Bilaga. 

 

En historia om råttflocken ”The 

Artist” under Liljevalls konsthall. 

 

Råttorna som bor under Liljevalls konsthall har blivit mer och mer bildade vad det gäller 

konst. För det första så ser de alla utställningar på nätterna och de sista åren har de börjat måla 

själva. De samlar på saker som de drar in i deras boplatser i olika källargångar och utrymmen 

under markplan. För övrigt letar de efter ost, umgås med varandra, småkäbblar om allt och 

inget, men trivs för det mesta i varandras sällskap. De är väldigt romantiskt lagda men har 

som de flesta råttor lite svårt att sätta ord på kärleken. Som tur är så får de råttor som bildat 

familj ofta många barn så att flockens fortbestånd garanteras. Däremot uppvaktar de varandra 

genom att ge varandra gåvor från allt de samlar in men detta gör de till goda väninnor, 

kompisar och alla möjliga, så det är inte lätt att veta när kärleken har slagit till på allvar.  

 

Den allra sista tiden har det hänt spännande saker på konstfronten. Petter P är den stora råttan 

som bor i en av väggarna med sin fru Miranda. Han har börjat ordna undervisningskvällar 

tillsammans med Bugsy Rat. Tanken är att de ska öva sig i konstanalys och få möjlighet att 

kopiera de stora mästarna, allt för att hjälpa de andra råttorna att utveckla sig konstnärligt. En 

workshop kommer också att hållas, där alla kommer att få möjlighet att imitera varandra och 

låta sig inspireras av varandras konst.  

 

Detta initiativ välkomnades av alla, vare sig man kommer för konstens skull eller för själva 

umgänget och festen. Lite genant var emellertid det, att ingen hade kommit på denna idé 

tidigare, eftersom alla råttor är stolta över sin sociala kompetens och vet att styrkan alltid 

ligger i flocken. Men att lära sig från konsthistorien, eller ens från varandra, hade faktiskt 

ingen kommit på förut, vad just dessa råttor kunde erinra sig. 
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Beskrivningar av karaktärerna: 

GIGGIE BEUFF 
Kort beskrivning: Hon är en pigg, gladlynt liten råtta som gärna klär sig glamoröst. Hon är 
svag för glitter och klara färger. Hon tycker ändå att naturen alltid överträffar konsten, och 
samlar på löv och kvistar. Men sedan hon kom över några färgtuber har hon börjat måla av 
föremål i naturen, både de hon ser ute och de som hon samlar in. 
 
Social status: Singel, men hon kikar lite på Mr Moon som hon tycker verkar ha det riktiga 
romantiska sinnelaget. Irriterande bara, att han tar så få initiativ. För övrigt kommer hon väl 
överens med de flesta. Petter P lyssnar hon gärna på och Bugsy Rat och hon tar långa 
promenader tillsammans. 
 
Egenskaper: Inpulsiv, glad och är duktig på heminredning. 
 
Vad andra sagt om Giggy: De andra tjejerna tycker att hon är lite flärdfull och oberäknelig, 
men alla har blivit nyfikna, sen Giggy har börjat måla. Några anser att hon har lite för 
borgerlig smak kanske, och inte riktigt har vågat visa sin riktiga kreativitet än. 
 
Favoritsak: ett smycke som ser ut som ett löv. Det ryktats att hon fått det av Bugsy Rat, men 
hon menar själv att hon hittade det på trappan en dag. 
 
Favoritmat: Ostbågar 
 
Favoritkonstnär: Hon känner inte till några namn ännu men hon tycker om postkorten som 
säljs i foajén och även andra postkort om de är glansiga och fina. 
 
Favoritcitat: Ingen målad solnedgång är så fin som den utanför Liljevalls en klar kväll. 
/Okänd 
 

Mr MOON 

Kort beskrivning: Han kommer bara fram när det är månsken. Annars sover han eller coolar 

i ett hörn nere i understa källaren. Där målar han när andan faller på men det dröjer ofta lång 

tid innan han blir klar med en bild. Vardagsbestyr och rutiner tycker han inte om men han 

älskar molnfria nätter, speciellt när månen tittar fram. 

 
Social status: Singel. Han drömmer om en speciell har han sagt men varje gång han ska 
berätta rodnar han så hemskt, börjar stamma och får inte fram ett ljud. 
 
Egenskaper: Romantisk, försiktig och en stor tänkare. 
 
Vad andra har sagt om Mr Moon: De blir alltid glada att få se honom… Ofta vill de veta 
vad han har tänkt ut för något eftersom alla betraktar honom som en stor tänkare. Det blir bara 
enstaka ord vilket inte stör någon, alla vet att han tänker underbara saker ändå. Ibland säger 
han något kort som alltid blir till stor inspiration för de andra. Alla tycker att han är 
inspirerande, kort och gott. Dessutom rör han sig så vackert och är stilig. 



 26

 
Favoritmat: Gamla ostkanter. 
 
Favoritsak: Säckvävs bitar som han kom över en klar och kall natt som han har gjort sig ett 
bo av i den undre källaren. 
 
Favoritkonstnär: Han tycker om konst som finns i kyrkor. 
 
Favoritcitat: Det är vackrast när det skymmer, all kärlek himlen rymmer… / P. Lagerkvist 
 

PETTER P 

Kort beskrivning: En storvuxen råtta. Han är en faderfigur för de flesta i flocken. Alla tror 
att han skulle vara en god far när det kommer småttingar, vilket alla väntar på. Han målar inte 
själv men är duktig på konstteori. Han har kusiner under Stadsbiblioteket som förser honom 
med bra litteratur och han läser ofta konstböcker. Han fäller gärna kommentarer om bilder på 
utställningarna som de andra snappar upp, och han är ett stort stöd för Mirandas konstnärliga 
utveckling. Han har börjat ordna workshops i bildanalys tillsammans med Bygsy Rat, då de 
andra lär sig nya saker om konst och får öva sig i att teckna och måla av gamla och nya 
konstnärer. En del av råttorna tar aktiv del, medan andra bara tycker att det är trevligt att 
träffas i största allmänhet, sociala som de är. Då serveras det ostgratäng, vilket är en gåta för 
de flesta hur den har lagats och var. Möjligen är det någon av kusinerna som kan sådant och 
Miranda kan ha kontakter som hjälper henne. 
 
Social status: Gift med Miranda. 
 
Egenskaper: Familjär, snäll och förälskad i sin fru Miranda. 
 
Vad andra sagt om Petter P: Alla kallar honom för presidenten bakom hans rygg. Men 
ingen säger det när han är närvarande för man tror att det skulle kränka honom, han verkar 
inte förstå själv att han är störst av alla. De flesta råttor håller sig på lite avstånd, om han 
skulle knuffa till någon eller något. Det har hänt att någon mindre råtta har hamnat under hans 
stora bål och inte kunnat kravla sig ut i ren respekt för hur han skulle uppfatta situationen. 
Själv tycker han att han är ödmjukast av alla, godmodig och salvinisk till sin läggning och kan 
inte förstå varför andra visar honom en nästan överdriven respekt. 
 
Favoritmat: Ostgratäng. 
 
Favoritsak: Sin vigselring. 
 
Favoritkonstnär: Miranda. 
 
Favoritcitat: Störst av allt är kärleken. /Bibeln 
 

MIRANDA  

Kort beskrivning: Miranda samlar på färgtuber och älskar färgfläckar av olika slag. Hon 
målar energetiskt och blir ofta fläckig själv av sitt måleri vilket hon ser som en extra bonus. 
Man kan säga att hon betraktar de fläckar som sätter sig i hennes päls som hennes personliga 
modekreationer.  
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Social status: Gift med Petter P. 
 
Egenskaper: Entusiastisk, bohemisk och väldigt förälskad i Petter. 
 
Vad andra har sagt om Miranda: Hon är bohemisk, slarvig och hennes konstnärliga 
utveckling menar man beror endast på att hon är gift med Petter. Men hon är social, rolig, 
väldigt duktig på att dansa. Hon är den enda som bjuder på ostgratäng när hon ställer till fest. 
Framåt småtimmarna kan det hända att hon bjuder på ostbricka, vindruvor och rödvin. Ingen 
förstår var hon får allt ifrån. Mest konstigt i deras äktenskap är att hon är konstnären och 
Petter modellen fast han verkar så duktig och smart. Detta skvallras det mycket om och man 
tror att man inte har fått sett alla mästerverk där han är avbildad. Antagligen är detta bara är 
rykten. Miranda ägnar sig mest åt kompositionella studier, vad det gäller färg, form och yta. 
Vad hon sen målar av kan vara detsamma, ett äpple, en stol eller, som för det mesta, någon 
form av stilleben. 
 
Favoritmat: Ostgratäng och ostbricka. 
 
Favoritsak: Vigselringen. 
 
Favoritkonstnär: Hon gilla alla moderna konstnärer, men har en speciell förkärlek till De 
Koonig som hon tycker är modig och energetisk. Pollak tycker hon inte om för han gör det för 
lätt för sig och han gestaltar inte figurer, vilket Miranda tycker att man ska om det ska kallas 
konst, trots att figurerna bara är till för att hålla på med formmässiga studier. Men Picasso, 
Mondrian, Matisse, Cezanne och van Gogh ligger också bra an. 
 
Favoritcitat: Jag skulle helst bara göra fläckar och färjade ytor. Att jag låter mina bilder vara 
föreställande, gör jag bara för att det stora flertalet tycker att det är bäst så. /Picasso. 

 

BUGGSY RAT 

Kort beskrivning: Han är en småvuxen råtta, som inte spökar ut sig i alltför mycket 
krimskrams. Han tycker att Giggy Beuff sviker råttsläktet, genom att härma människorna i sin 
klädsel. Han är en försynt liten råttman, som går upp klockan fem varje morgon. Han är den 
ende som äger en väckarklocka för övrigt, och är allmänt seriös vad det gäller livet i rått 
flocken och i sina studier av konstverk och utställningar.  
 
Social status: Singel 
 
Egenskaper: Han är duktig och noggrann. De andra kommer honom aldrig riktigt inpå livet 
och förstår sig inte på honom men annars är han pålitlig och snäll. 
 
Vad andra har sagt om honom: Tänk om man kunde teckna som han. 
 
Favoritmat: Ost med lite smör på. 
 
Favorit sak: En blyertspenna. 
 



 28

Favoritkonstnärer: De som målade bisonoxarna i Lansacault. Han tycker om deras linjer 
som han menar inte har överträffats senare i konsthistorien. Men till allas förvåning blev han 
en stor beundrare av Andy Warhall sen utställningen på Liljevalls. Bugsy är en mångsysslare 
generellt, en allt i allo i flocken. Trots sina bestämda åsikter annars, så föll Andy Warhall väl 
ut. Överhuvudt taget är Bugsy intresserad av konsthistoria, och kopierar mästarna, när han 
inte har något annat för sig. Inte så mycket färgerna, men han kan sitta och beundra bilder ur 
konsthistorien och skissa av bilderna med en liten blyertspenna han hittade på kontoret. Han 
brukar föresten följa vaktmästaren hack i hal, för varje gång vaktmästaren äter sina lunch 
mackor, så ramlar det ner små ostbitar bredvid stolen han sitter på. 
 
Favoritcitat: Don’t worry, bee happy. 
 

BETTY BROWN 

Egenskaper: Hon är en naturbegåvning vad det gäller konst, men hon sitter också och tränar 

nätterna igenom. Hon drömmer om att starta en konstskola som bara är öppen nattetid. Hon 

håller ofta sina drömmar för sig själv, men tror att de andra förstår att hon kommer att göra 

det en vacker dag. 
 
Social status: Man vet inte riktigt. 
 
Egenskaper: Disiplinerad och oförskämt duktig på all estetisk produktion. Hon har stil, grace 
och känsla. Hon är den ende av råttorna som också spelar piano och hon kan steppa. Hon 
försvinner ibland långa perioder, och man tror att hon har en pojkvän någon annan stans, som 
hon ännu inte presenterat för de andra, men det är lite oklart. 
 
Vad andra har sagt om henne: Hon drar sig undan för mycket från flocken, man tycker inte 
om att hon är borta långa perioder, men alla beundrar hennes hängivenhet vad det gäller att 
teckna och måla. 
 
Favoritmat: Coca coola och franska ostar. 
 
Favorit sak: En resväska och en karta. 
 
Favorit konstnär: Michelangelo, Leonardo da Vinchi och Botichelli. 
 
Favoritcitat: Det blir alltid bättre framåt natten./ Björn Schiffs, fritt tolkat. 
 

 
 
Nyckelfrågor till råttorna: 
 
 
Hur tror ni att de olika karaktärerna skulle måla bilder om de lät sig inspireras av de 
modernistiska konstnärerna kring 1900-talet? Hur skulle Miranda måla? Vilken förebild kan 
hon tänkas välja? Hur skulle Mr Moons bilder se ut?  
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