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Abstract 
The storyline approach is a group centred and cross-curricular teaching method focusing on 

the creation of a story and a fictive world in the classroom. The story develops by the pupils’ 

answers to different key questions, which represent tasks and activities. One of these 

questions often concerns the making of characters, which then are used throughout the story. 

The storyline approach has become a quite well-used method in first language contexts, but is 

less used in foreign language teaching, especially when it comes to the younger learners. This 

study will therefore discuss if the method could encourage pupils’ motivation for English 

language learning and if the creative aspects of the storyline approach may enhance the 

pupils’ English learning. The essay is a literature study, using scholarly studies of the 

storyline approach, young language learners, motivation in language learning and creativity 

related to language learning. By relating and comparing these studies, I find that the storyline 

approach may be used in English teaching for younger learners, that it may indeed be used to 

motivate pupils and that the creativity that the approach encourages may affect pupils in a 

positive way. 

Keywords: Storyline approach, young language learners, motivation, creativity 

Nyckelord: Storylinemetoden, språkundervisning i lägre åldrar, motivation, kreativitet 
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Introduktion 
Det finns många metoder inom engelskundervisning, och i samband med valet av metod finns 

riktlinjer att följa. I läroplanen Lgr 11 framhävs exempelvis att undervisningen ska ge elever 

möjlighet att utvecklas och att eleverna dessutom ska kunna känna ”en livslång lust att lära” 

(Skolverket 2016, s. 7). Detta kan upplevas som stora – och ibland kanske även omöjliga – 

mål, speciellt med tanke på hur stora vissa elevgrupper är eller hur tidsbegränsade lärare är. 

Målet kring den livslånga lusten kan dessutom kännas svåruppnåelig eftersom varje enskild 

lärare endast medverkar under en kort period – som på sin höjd består av några år – av sina 

elevers utveckling. 

 Vidare är syftet med engelskundervisningen att ge eleverna möjlighet att utveckla fem 

olika förmågor. Den första förmågan berör elevernas förståelse av engelska, både i tal och 

skrift. Den andra förmågan innebär att eleverna dessutom ska kunna tala och skriva engelska, 

medan den tredje behandlar språkliga strategier för att förstå eller för att göra sig förstådd. 

Den fjärde förmågan handlar om anpassning av språket och den femte berör reflektion ”över 

livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen 

där engelska används” (Skolverket 2016, s. 34). 

 Det finns dock en metod som är så övergripande att den kan skapa lust att lära samtidigt 

som den kan omfatta de flesta av ovanstående förmågor. Det är en ämnesöverskridande och 

grupporganiserad metod, i vilken eleverna tillåts att delta i delar av skapandet av den fiktiva 

värld som formas i klassrummet. Den kallas storylinemetoden. 

 Storylinemetoden är så övergripande att Doris Kocher (2007) till och med hävdar att den 

bör ses som ett nödvändigt bidrag i undervisning av främmande språk. Trots detta är 

storylinemetoden tyvärr inte lika väletablerad och använd i undervisning av främmande språk 

som den är i förstaspråkskontexter (Sharon Ahlquist 2011; 2013). Dessutom finns inte mycket 

forskning om sambandet mellan metoden i undervisning av främmande språk och 

grundskolans tre första årskurser. Detta kan ses bland annat genom att Kocher (2007) inte 

tydliggör några specifika åldrar i sitt kapitel i antologin Storyline – Past, Present & Future 

och att Ahlquists (2011) viktiga empiriska studie genomförts i en klass med 11-13 åriga 

elever. 

 I denna studie kommer jag att fokusera på relationen mellan storylinemetoden och 

engelskundervisning i yngre åldrar. Jag kommer dessutom att undersöka elevmotivation i 

relation till storylinemetoden, eftersom motivation utgör en stor del av viljan till att lära. Även 
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kreativitet kommer att undersökas för att få förståelse för om och i så fall hur detta moment 

kan hjälpa yngre elever i språkundervisning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att relatera storylinemetoden till engelskundervisning i de lägre 

årskurserna, mer specifikt årskurs 1-3. I studien undersöks även hur motivation och kreativitet 

kan relateras till storylinemetoden och hur detta kan påverka elevers engelskinlärning. De 

forskningsfrågor som kommer att besvaras i studien är: 

• Är det möjligt att använda storylinemetoden i engelskundervisning för årskurserna 1-3? 

• Vilka är för- respektive nackdelarna med storylinemetoden i engelskundervisning för 

lägre åldrar? 

• Vilka är lärarens respektive elevernas roller i storylinemetoden och hur påverkar detta 

inlärningen? 

• Kan användning av storylinemetoden påverka elevers attityd och motivation till 

engelskämnet? 

• Hur används elevers kreativitet i storylinemetoden och hur påverkas inlärningen av den 

aspekten? 

Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas först storylinemetodens historik och spridning, vilket följs av en 

forskningsöversikt med en genomgång av storylinemetoden och dess utförande. I 

forskningsöversikten finns även en genomgång av tidig språkstart, vilket är nödvändigt 

eftersom jag undersöker storylinemetoden i relation till engelskundervisning för årskurs 1-3. 

Avsnittet avslutas med en överblick av studiens metod och tillvägagångssätt samt definitioner 

av några centrala begrepp. 

Historik 

Historiken påbörjades för drygt 50 år sedan i Skottland, där metoden topic work (Ahlquist 

2013; 2015) skapades i samband med att ett PM, The Primary School in Scotland, 

publicerades (Sallie Harkness 2007). Syftet med PM:et var att ge lärare råd kring 

läroplansarbetet, och där fastslogs att skolämnen inte skulle delas upp var för sig. Istället 

rekommenderades lärarna att arbeta ämnesöverskridande (Scottish Education Department 

1965, citerad i Harkness 2007). Många lärare kände dock osäkerhet kring hur detta skulle 

utföras (Harkness 2007), vilket resulterade i att lärarutbildare vid Jordanhill Collage of 
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Education utformade en holistisk undervisningsstruktur, i vilken olika skolämnen kunde 

kombineras. Under 1980-talet bytte metoden dock namn och kallas sedan dess för 

storylinemetoden (Ahlquist 2013; 2015). 

 Under 1970- och 1980-talen fortsatte storylinemetoden att utvecklas samtidigt som många 

internationella grupper, såsom European Council for International Schools, behövde hjälp, 

vilket var början för storylinemetodens spridning till andra länder. Spridningen tog fart när 

Jordanhill Collage började utbyta arrangemang, såsom handledning, med andra länder (Steve 

Bell 2007), men även i samband med att en internationell förening som idag kallas Storyline 

International bildades under 1980-talets slut. Genom den internationella föreningen hålls än 

idag seminarier kallade ”Golden Circle” för att utveckla och sprida metoden, men antalet 

deltagare i dessa begränsas för att undvika en för stor seminariegrupp, vilket innebär att varje 

land endast tillåts ett fåtal deltagare. I vissa länder, såsom Danmark, Norge och Tyskland, 

kompletteras dessa seminarier även med så kallade ”Silver Circles”, vilkas uppgift blivit att 

inom respektive land leda och utveckla storylinemetoden (Eva Marsh & Ylva Lundin u.å.a). I 

Sverige började storylinemetoden användas i undervisning på allvar under 1990-talet (Marsh 

& Lundin u.å.b) och blev särskilt väletablerad i förstaspråkskontexter, där den förekommer i 

alla skolnivåer från förskolenivå och upp till gymnasienivå (Ahlquist 2013). 

Forskningsöversikt 

Storylinemetoden går att definiera inom ramen för tema-/projektarbeten, vilket bland annat 

innebär att arbetet inom metoden utförs med fokus på ett speciellt tema, vilket i sin tur 

möjliggör ämnesöverskridande verksamhet (Lynne Cameron 2001a; Harkness 2007). Det 

innebär dessutom att arbetet med projektet pågår under längre perioder (Ahlquist 2011; 2015; 

Cameron 2001a; Tricia Hedge 1993), där ett kort storylineprojekt kan röra sig om mellan fyra 

och sex stycken 90-minuterslektioner (Kocher 2007), men normalt pågår ett projekt under en 

period på fyra till sex veckor (Ahlquist 2011; 2015). Arbetet i projekten genomförs dessutom 

ofta i par eller grupper (Ahlquist 2011; 2013; 2015; Hedge 1993; Kocher 2007), även om 

möjlighet till enskilt arbete kan och bör förekomma (Ahlquist 2013; Kocher 2007). 

 Storylinemetoden kan även definieras inom ramen för Task-Based Learning and Teaching, 

TBLT (Ahlquist 2011; 2013; 2015). I likhet med tema-/projektarbeten är par- och 

grupparbeten centrala aspekter i TBLT (Ahlquist 2011; 2015), här eftersom metoden 

fokuserar på att elevernas språkanvändning ska vara meningsfull i kommunikativa kontexter. 

Detta medför vikten av att uppgifterna utformas med språkfokus som exempelvis berör 

grammatiska strukturer, ordförråd eller språkfunktioner, samtidigt som det är viktigt med 
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variation i uppgifterna eftersom olika typer av uppgifter kan framkalla olika förmågor och 

kunskaper (Ahlquist 2013). 

 Det finns dock en viktig aspekt som skiljer storylinemetoden från tema-/projektarbeten och 

TBLT: dess holistiska natur, där litterära termer såsom ”berättelse” och ”karaktär” är viktiga. 

Berättelsens vikt kan förefalla naturlig med tanke på att metodens namn innefattar det 

engelska ordet för berättelse, och precis som i andra berättelser är det därmed viktigt för 

storylineprojekts berättelser att följa en röd tråd samt att de har en tydlig början, mitt och slut 

(Harkness 2007; Kocher 2007). I utförandet av storylineprojekt läggs grunden för berättelsen 

samt introduktion av karaktärer i projektets början, medan det i projektets och berättelsens 

mitt sedan finns ett behov av incidenter för att väcka och vidhålla intresse (Harkness 2007). 

Slutet bör sedan kännas tillfredställande, och kan därför formas som ett firande (Ahlquist 

2013; 2015; Bell 2007; Harkness 2007). Genom berättelsen skapas alltså en fiktiv värld i 

klassrummet (Ahlquist 2011; 2015), och för att kunna sammanfoga eleverna med denna 

fiktiva värld används ”karaktärer”, vilket syftar till påhittade personer som förekommer i 

berättelser. Eleverna träder in i den fiktiva världen i rollerna som karaktärer de själva skapat 

(Ahlquist 2011; 2013; 2015) eller genom samspel med karaktärer som skapats gemensamt 

eller av läraren (Yvonne McBlain 2007). 

 En annan för metoden viktig term är ”nyckelfrågor”, vilka är öppna frågor (Ahlquist 2011; 

2015; Bell 2007) som baseras på utvalda delar ur läroplanen och kursplanerna (Ahlquist 2011; 

2015) och utgör storylineprojekts uppgifter och aktiviteter. Nyckelfrågor möjliggör 

vidhållandet av storylineprojektets röda tråd, eftersom de både strukturerar upp berättelsen 

och för berättelsen framåt på samma sätt som kapitel i böcker gör (Ahlquist 2015). 

Tidig språkstart 

Min undersökning av storylinemetoden är inom ramen för engelskundervisning i lägre åldrar, 

där det finns en diskussion kring tidig språkstart. Här skulle det centrala innehållet för årskurs 

1-3 i engelskämnets kursplan (Skolverket 2016) kunna tolkas som ”en nationell 

rekommendation för engelskstart i årskurs ett” (Gun Lundberg 2011, s. 11). Trots detta 

påpekar Lundberg att det inte finns något som faktiskt tvingar svenska skolor att påbörja 

engelskundervisningen i den första årskursen, och det är därför inte ovanligt att engelskämnet 

introduceras först i årkurs två eller tre. 

 Vilken ålder som är den mest optimala för inlärning av ett främmande språk är visserligen 

diskutabelt, men det finns en hypotes som pekar på en kritisk period för språkinlärningen: the 

Critical Period Hypothesis eller the Sensitive Period. Enligt hypotesen kan barn lära sig 
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främmande språk särskilt väl innan de når puberteten, eftersom inlärningen förändras och 

försvåras efter puberteten (Cameron 2001b; Lundberg 2011). Det finns dock skilda åsikter om 

hypotesen, där Lundberg (2011) med hänvisning till EPÅL-projektet – en undersökning av 

engelska på lågstadiet – ifrågasätter möjligheten att genom forskning avgöra huruvida 

hypotesen stämmer. Cameron (2001b) menar emellertid att det finns forskning som stödjer 

hypotesen, och hänvisar till en studie kring hjärnaktivitet och språkutveckling. Studien visar 

på skillnader i hjärnaktivitet hos tvåspråkiga personer, vilka från födseln eller låg ålder lärt sig 

två språk parallellt, och personer som påbörjar inlärning av främmande språk från 7-8 års 

ålder, vilket enligt Cameron innebär en skillnad i den mentala aktiviteten hos tvåspråkiga 

personer och inlärare av främmande språk. 

 Oavsett vilken ålder som är den optimala för språkstart är forskare inom området överens 

om att det finns vissa fördelar med att påbörja undervisningen av främmande språk tidigt. 

Både Lundberg (2011) och Cameron (2001b) menar att yngre barn, där Cameron dessutom 

specificerar åldrarna 7-8 år, är känsliga för ljud och rytm. Denna känslighet kan vara 

anledningen till att de yngre barnen har lättare för inlärning av uttal och intonation. Andra 

fördelar med tidig språkstart är att elevernas intresse för språk kan väckas, och möjligen även 

bli livslångt. Dessutom grundas det språkliga självförtroendet i en tidig ålder, vilket innebär 

att elevernas självkänsla kan stärkas om undervisning i främmande språk introduceras tidigt 

(Lundberg 2011). Det finns även fördelar som synliggörs i själva undervisningen av det 

främmande språket, där en fördel är att de yngre eleverna ofta är mer entusiastiska än äldre 

elever. Hos de yngre eleverna finns dessutom ofta en vilja att hellre tillfredsställa läraren än 

klasskamraterna (Cameron 2001b). Utöver detta har de yngre eleverna även en naturlig 

nyfikenhet till språk, och de lär sig dessutom gärna språk med hjälp av hela sin kropp. Båda 

dessa aspekter är viktiga att läraren tar vara på i ett tidigt stadium, eftersom eleverna blir allt 

mer medvetna om hur de låter och agerar inför andra med stigande ålder, vilket kan försvåra 

inlärningen (Lundberg 2011). För att undvika detta är det därför viktigt att läraren tidigt 

skapar en tillåtande inlärningsmiljö, i vilken eleverna känner trygghet när de använder det 

främmande språket (Zoltán Dörnyei 2001; Lundberg 2011). 

 Bland nackdelarna med den tidiga språkstarten kan nämnas att yngre elever som stöter på 

för svåra uppgifter kan förlora intresset. De yngre eleverna kan även ha svårare att finna och 

upprätthålla motivationen än vad äldre elever skulle ha haft (Cameron 2001b). Detta innebär 

att lärare måste ta hänsyn till sina elevers kunskaper och förmågor under skapandet av 

uppgifter och aktiviteter. 

 Utöver dessa för- och nackdelar finns även aspekter som kan vara viktiga att komma ihåg 
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vid undervisning av främmande språk för yngre elever, exempelvis att eleverna fortfarande 

utvecklar sina läs- och skrivförmågor i förstaspråket (Ahlquist 2013). Därför kan det vara bra 

att istället arbeta med uppgifter som fokuserar på tal- och lyssnarförmågor till en början om 

undervisningen av det främmande språket sker i exempelvis årskurs ett. När det sedan är dags 

att introducera läs- och skrivuppgifter på det främmande språket kan dessa inledningsvis vara 

relativt enkla. En annan aspekt att komma ihåg är att i hög grad exponera eleverna för det 

främmande språket, där Lundberg (2011) skriver: ”[j]u mer [av det främmande språket] 

eleverna får lyssna till, språklig input, desto mer språklig output kan eleverna prestera” (s. 

35). Detta innebär att exponering via öronen, med andra ord att lyssna till det främmande 

språket, är starkt sammankopplat med att producera språket genom tal. 

 Ovanstående aspekter är viktiga vid all engelskundervisning för lägre åldrar, så även om 

storylinemetoden används. Detta innebär att det är viktigt att storylineprojekt som används vid 

engelskundervisning i de lägre årskurserna innehåller moment som möjliggör både inlärning 

med kroppen och exponering av engelska. Det innebär också att uppgifterna och aktiviteterna 

inte bör vara så svåra att eleverna tappar intresset och motivationen, där läraren alltså måste 

utgå från sina elevers kunskaper och erfarenheter, exempelvis hur långt eleverna kommit med 

sina läs- och skrivförmågor eller hur länge eleverna undervisats i engelska och vilka delar de 

arbetat med. Genom detta är det möjligt att dra slutsatsen att diskussionen kring tidig 

språkstart är av vikt för storylinemetodens användning i de lägre årskursernas 

engelskundervisning.  

Metod och teori 

Min studie är utformad som en litteraturstudie, vilket innebär att den utgår från annan 

litteratur och forskning som i detta fall berör storylinemetoden, tidig språkundervisning, 

motivation och kreativitet. Datainsamlingen har skett genom litteratursökning på olika 

databaser och facktidskrifter, där jag fann relevanta resultat för min studie på databaserna 

ERIC (EBSCO) och Libris. Dessutom visade sig facktidskriften ELT Journal vara av särskild 

relevans för min undersökning, eftersom den behandlar engelskundervisning, både som andra- 

och som främmande språk. Där fanns bland annat flera relevanta artiklar om vanligt 

förekommande koncept i engelskundervisning, vilka kunde användas i flera av studiens delar. 

Utöver detta har även litteratur från mina tidigare kurser i engelska inom 

grundlärarprogrammet för årskurserna F-3 övervägts, där sedan relevant litteratur valts ut. 

 För att finna relevanta sökresultat användes olika sökord, kombinationer och 

begränsningar. Mina huvudsakliga sökord bestod av olika varianter av ”storyline”, ”young 
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language learner”, ”esl”/”efl”, ”motivation” och ”creativity”, där svenska motsvarigheter 

kunde användas under sökningen på Libris. Sökorden kombinerades på olika vis, och då 

främst genom kombinationen ”AND”/”OCH”. Begränsningarna kunde dock skilja sig mellan 

de olika databaserna, där exempelvis all sökning på ERIC (EBSCO) begränsades till ”Peer 

Review” för att få sökresultat som var vetenskapligt granskade. På både ERIC (EBSCO) och 

Libris fanns även möjlighet att begränsa sökningarna efter språk, men detta användes 

sparsamt eftersom majoriteten av sökresultaten var engelsk- eller, vid svensk sökning, 

svenskspråkiga. 

 Under litteratursökningen behövdes det dessutom göras ett urval bland sökresultaten, där 

jag bland annat att tog hänsyn till litteraturens och forskningens geografiska kontext. Detta 

gjordes eftersom förhållanden i engelskundervisning kan skilja sig mellan olika länder och 

världsdelar, och för min studie innebar det att litteratur och forskning från exempelvis Asien 

valdes bort. En annan aspekt som jag fick beakta i samband med urvalet var att engelska som 

främmande språk har olika status i olika länder, vilket innebar att valet av litteratur och 

forskning kunde bli begränsad. Jag kringgick denna problematik genom att ta hänsyn till 

litteratur och forskning både om engelska som främmande språk och om främmande språk i 

allmänhet. Genom dessa val kunde därmed litteratur och forskning som var relevant för min 

studie väljas ut. 

Centrala begrepp 

I studien finns några olika centrala begrepp, och eftersom jag undersöker storylinemetoden i 

relation till undervisning och inlärning av ett språk är det naturligt att börja definiera detta 

begrepp eftersom det kan förekomma som första-, andra- eller främmande språk. 

”Förstaspråk” hänvisar till det eller de första språk en individ lär sig som barn, men i min 

studie faller dock inte det engelska språket under denna kategori, eftersom det i Sverige lärs in 

efter förstaspråket. Detta innebär att engelskan antingen är ett ”andraspråk” eller ett 

”främmande språk”. Skillnaden mellan dessa båda begrepp är hur mycket och vilken typ av 

språkexponering en individ utsätts för, där det främmande språket framförallt möts i 

klassrumssituationer (Cameron 2001b) medan ett andraspråk har en större betydelse och 

därmed möts och används även i vardagen och samhället. Eftersom begreppet ”andraspråk” 

används i anknytning till svenskämnet i kursplanerna i Lgr 11 (Skolverket 2016) har jag valt 

att använda mig av begreppet ”främmande språk” i min studie. Begreppet kommer då att 

användas i sammanhang där jag talar allmänt om undervisning av andra- eller främmande 

språk, och inte enbart om engelskundervisning. 
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Jag undersöker även hur elevers motivation till engelskundervisning kan påverkas av 

storylinemetoden, och då är det viktigt att definiera begreppet ”motivation”. I ett vardagligt 

sammanhang kan motivation enkelt definieras som en vilja att utföra någonting (Steven 

McDonough 2007), och eftersom många människor är villiga att lägga ned mycket tid på 

sådant de tycker om att göra förknippas ”motivation” ofta även med ”intresse” eller ”nöje” 

(Dörnyei 2001). Som begrepp involverar motivation dessutom fyra olika element, vilka 

innefattar orsakerna bakom viljan att lära, hur stark viljan att lära är, vilken typ av person som 

ska motiveras (hur de är) samt hur uppgiften upplevs och värderingen av vad som krävs för 

uppgiften (McDonough 2007). 

 Det finns dock andra aspekter som kan vara viktiga för motivationen, exempelvis mål. 

Enligt Dörnyei (2001) kan mål påverka elevernas prestation på fyra sätt, där elever med mål 

för det första kan styra sin uppmärksamhet och sina insatser i rätt riktning. För det andra är 

det möjligt att elevernas mål hjälper dem att reglera hur stor ansträngning de ska lägga ned för 

att nå sina mål. Elever med mål kan för det tredje känna sig uppmuntrade att uthärda 

motgångar tills målet är uppnått, och för det fjärde kan elevernas mål gynna dem vid val av 

handlingsplan eller strategi när de tar sig an uppgifter. Det är även viktigt att målen delas upp 

i lång- och kortsiktiga mål, två begrepp som definieras av Ema Ushioda (2014). De 

långsiktiga målen är anledningen bakom en individs känsla att vilja lära sig ett nytt språk, 

men även viljan att hålla igång språkinlärningen. Dessa mål bör dessutom vara personliga, 

eftersom opersonliga mål kan skapa svårigheter att vidhålla motivationen. De kortsiktiga 

målen behövs sedan för att markera utvecklingen längs vägen mot det långsiktiga målet. 

Därför bör de kortsiktiga målen formas för att kunna uppnås inom en snar framtid, vilket 

enligt Ushioda kan röra sig om allt från de närmsta dagarna och upp till både veckor och 

månader. Här finns även möjlighet att tillägga att målen ibland kanske dessutom skulle kunna 

vara så kortsiktiga att det finns en möjlighet att uppfylla dem inom en eller ett par lektioner. 

 Vid undervisning av främmande språk har mål en tendens att falla i en av två kategorier: 

instrumentell eller integrerande orientering. Den instrumentella orienteringen reflekterar 

pragmatiska mål, genom vilka språkinlärarens syfte exempelvis berör faktorer som att språket 

förbättrar möjligheterna till bättre arbeten eller arbetsvillkor. Den integrerande orienteringen 

berör istället sociala och kulturella mål, det vill säga en positiv inställning till samt ett intresse 

för det främmande språket. Genom detta blir språkinlärarens syfte att integreras med och att 

förstå talare av det främmande språket. (Dörnyei 2001; Ushioda 2014) 
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Ett annat centralt begrepp som undersöks och relateras till storylinemetoden i min studie är 

”kreativitet”, vilket är svårdefinierat eftersom det finns många olika definitioner. Enligt Alan 

Maley och Rod Bolitho (2015) kan begreppet beskrivas som en kreativ egenskap eller som 

förmågan att skapa något, medan Tan Bee Tin (2013) definierar begreppet som en förmåga att 

skapa nya idéer som förefaller överraskande, uppenbara och värdefulla. Ofta förknippas 

begreppet kreativitet dessutom med olika tänkanden, där det första tänkandet innebär en vilja 

att skapa något nytt (Maley & Bolitho 2015). I det andra tänkandet omvandlas gamla tankar 

och idéer till något nytt och/eller eget på okända, begripliga och värdefulla sätt (Maley & 

Bolitho 2015; Tin 2013). Det tredje tänkandet innebär att nya samband upptäcks, medan det 

fjärde tänkandet berör framkallning av överraskningar som kan uppskattas (Maley & Bolitho 

2015). I ett femte tänkande undersöks alla tillgängliga möjligheter med hjälp av befintliga 

regler, medan en eller flera av dessa regler sedan märkbart förändras och/eller utvecklas i ett 

sjätte tänkande (Tin 2013). 

 Begreppet kreativitet har relevans för språkundervisning bland annat genom språkets 

möjligheter att skapa situationer där nya associationer, lekfulla kombinationer och nya 

meningar får lov att träda fram (Maley & Bolitho 2015). Sambandet mellan 

språkundervisning och kreativitet kan även göras genom att den lekfulla språkanvändningen 

skapar nya och överraskande betydelser, vilka involverar kreativt tänkande och möjlighet till 

vardagligt språkbruk (Tin 2013). Detta medför att kreativitet i språkklassrummet kan komma 

att bli beroende av vad läraren möjliggör för sina elever, vilket kan beröra skapandet av 

utrymme där eleverna kan utvecklas (Maley & Bolitho 2015) och få möjlighet till något eller 

några av ovan nämnda tänkanden och situationer. 

Analys 
I detta avsnitt kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. Analysen av storylinemetoden 

är strukturerad efter några av metodens olika beståndsdelar, där den första delen som 

analyseras är metodens ämnesöverskridande natur. Detta följs av en analys av metodens 

berättelse och sedan karaktärer. Därefter analyseras storylinemetodens uppgifter, aktiviteter 

och nyckelfrågor, och avsnittet avslutas i en analys av grupparbeten. 

Ämnesöverskridande verksamhet 

Som nämnts i forskningsöversikten är storylinemetoden temafokuserad, vilket innebär att det 

finns möjlighet till ämnesöverskridande verksamhet. Hur ämnesöverskridande metoden är 

beror dock på vilket tema som väljs ut till storylineprojekten samt hur planeringen kring temat 
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ser ut. Det är möjligt att läraren med kreativt tänkande och skicklig organisering får fram en 

mängd olika aktiveter och uppgifter för att kunna relatera temat till samtliga delar i läroplanen 

(Cameron 2001b). Det är dock, enligt Harkness (2007), att föredra att läraren endast väljer ut 

ett antal huvudområden ur läroplanen och kursplanerna och sedan är öppen för att dessa kan 

komma att utvidgas vid senare stadier i storylineprojektet. Valet av tema är dock inte alltid 

lätt, eftersom det alltid finns en risk att försumma vissa elevers intressen även om temat 

intresserar majoriteten av eleverna. Är sedan temat och arbetet kring det dåligt planerat finns 

en risk att undervisningen blir kaotisk och ineffektiv. Detta medför att både valet av tema och 

planeringen kring temat kräver stora ansträngningar och mycket tid från lärarens sida 

(Cameron 2001a). 

 Trots ovanstående problematik kring temat finns många fördelar med storylinemetodens 

ämnesöverskridande verksamhet i undervisning av främmande språk, exempelvis att 

undervisningen och inlärningen blir varierad. Variationen uppskattas ofta av eleverna 

(Ahlquist 2011) och är därför ett bra sätt att skapa och vidhålla motivation till inlärningen av 

främmande språk. Även ett klassrum som karaktäriseras av variation, såsom 

storylineklassrummet, riskerar dock att bli rutinmässiga, och för att undvika detta behövs 

variation i uppgifter och aktiviteter likväl som andra aspekter i undervisningsprocessen, 

däribland presentationsstil, det material som används, hur eleverna involveras eller hur bord 

och stolar placeras i klassrummet (Dörnyei 2001). Utöver detta medför den 

ämnesöverskridande verksamheten även möjlighet till inslag av bildämnet, vilket är ett av de 

inslag elever uppskattar mest i storylineprojekt (Ahlquist 2011), och eftersom nöje ofta 

förknippas med motivation (Dörnyei 2001) kan därmed detta påverka elevers motivation 

positivt. 

Berättelsen 

Inom storylineprojekt står läraren för berättelsens riktlinjer, medan elevernas roll är att bygga 

upp berättelsens innehåll (Ahlquist 2015; Harkness 2007). Detta innebär att även om läraren 

känner till delar av berättelsen, såsom dess början, vilka incidenter som inträffar samt när och 

var berättelsen tar slut, formas berättelsen efter elevernas arbete och ansträngningar (Ahlquist 

2015). Detta innebär därmed att eleverna är medskapare till berättelsen. 

 Eftersom läraren står för riktlinjerna är det viktigt att han/hon bibehåller en röd tråd, vilket 

bland annat görs genom storylineprojektets tema. Med utgångspunkt i berättelsen är det 

viktigt att läraren bygger upp storylinetemat kring specifika kontexter, vilka utformas så att 

önskvärda mål ur läroplanen och kursplaner kan uppnås och förstås av eleverna. Det är även 
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bra om storylineprojektets titel följer detta mönster, där ett storylineprojekt om temat eld 

enligt Harkness (2007) skulle kunna kallas ”Bosatt under vulkanen” (s. 21, min översättning). 

 Det finns flera fördelar med användning av berättelser, vilket även inkluderar 

storylineprojekts berättelser, i undervisning av främmande språk för lägre åldrar, däribland att 

de representerar holistiska metoder för inlärning av språk. Berättelser möjliggör därmed 

möten mellan elever och en rik och autentisk användning av främmande språk, vilket innebär 

att språkanvändningen i klassrumssituationen är densamma eller liknar språkanvändningen 

utanför klassrummet. Dessutom kan de fantasivärldar som skapas genom språket hjälpa 

eleverna att lära sig språk under berättelsens gång (Cameron 2001c). Berättelser uppskattas 

dessutom av yngre barn (Lundberg 2011), både som läsare och lyssnare (Cameron 2001c), 

men även som medskapare, vilket är ett av storylinemetodens kreativa moment. Att eleverna 

uppskattar aspekten av berättande i storylineprojekt uppmärksammas i Ahlquists (2011) 

studie där eleverna ofta refererar till storylineprojektet som roligt, och genom denna 

uppskattning kan elevernas attityd och motivation till inlärning och undervisning av 

främmande språk påverkas positivt. 

 En annan fördel med storylineprojektets berättelse är att det är möjligt att använda dess 

festliga slut som en sorts belöning för eleverna, vilket är ett välkänt och vanligt 

förekommande sätt att motivera elever (Dörnyei 2001). Slutet kan, beroende på 

storylineprojektets tema, utformas genom studiebesök utanför skolan, besök av experter inom 

storylinetemats område eller möjlighet att välkomna släktingar till klassrummet (Bell 2007; 

Harkness 2007). Sådana belöningar skulle falla under vad Dörnyei (2001) kallar speciella 

privilegier. Om storylineprojektet genomförs i en kvarters-, stads- eller annan samhällsmiljö 

skulle det vara möjligt att genomföra firandet genom kvartersfester eller invigning av 

shoppingcenter (Ahlquist 2013), vilka båda skulle kunna inkludera att eleverna tillåts 

provsmaka maträtter eller godis. Dessa firanden skulle därmed falla under Dörnyeis (2001) 

benämning av materiella belöningar. Samtidigt kan det vara viktigt att läraren inte 

överanvänder belöningar i storylineprojekt och övrig undervisning, eftersom ett alltför stort 

fokus på belöningarna kan resultera i att eleverna förbiser uppgifternas faktiska värde eller att 

eleverna eftersträvar största möjliga belöning med minsta möjliga ansträngning (Dörnyei 

2001). 

Karaktärer 

Under forskningsöversikten klargjordes att karaktärer sammanfogar elever med 

storylineprojektets fiktiva värld, men det finns även andra viktiga aspekter hos karaktärerna. 
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En aspekt är att karaktärerna utgör vad Harkness (2007) kallar ett ”mänskligt element” (s. 20, 

min översättning), vilket är viktigt eftersom det kan hjälpa elever att uppmärksamma både 

känslor och fakta i uppgifter och aktiviteter. En annan aspekt är att eleverna tillåts bli 

delaktiga i undervisningen, vilket framkommer som viktigt i läroplanen (Skolverket 2016). 

Elevers delaktighet i storylineprojekt synliggörs bland annat genom elevernas möjlighet att 

använda sig av sina personliga preferenser och erfarenheter under skapandet av och arbetet 

med karaktärerna (Riikka Hofmann 2007). 

 I forskningsöversikten nämndes även att karaktärer skapas antingen av läraren eller av 

eleverna, enskilt eller gemensamt, och där kan skapandet av karaktärer ses som en kreativ 

aktivitet, eftersom kreativitet kan relateras till ”skapande” på olika sätt (Maley & Bolitho 

2015; Tin 2013). Skapandet av karaktärerna kan då ske dels genom teckningar eller skapande 

av modeller/dockor, dels genom beskrivning av karaktärerna (Ahlquist 2011; 2015; McBlain 

2007). Det finns flera fördelar med att tillåta eleverna att skapa karaktärer, bland annat att 

aktiviteten ofta uppskattas av eleverna (Harkness 2007). En annan fördel är att just denna 

aktivitet kan relateras till delar av det centrala innehållet för årskurs 1-3 i den engelska 

kursplanen, däribland att eleverna beskriver något – alltså karaktärerna – vilket kan ske på ett 

enkelt sätt (Skolverket 2016) där beskrivningarna berör områden såsom karaktärernas 

utseenden, intressen och arbeten. 

 En annan fördel är att skapandet av egna karaktärer möjliggör situationer där läraren kan 

ställa enkla frågor som kan uppfattas som meningsfulla för eleverna samt uppbyggnad av 

ordbanker (Ahlquist 2013), vilka dock inte bör användas som gloslistor. Att använda 

gloslistor innebär nämligen att eleverna inte får möjlighet att använda sig av ett naturligt sätt 

att lära sig ord och fraser på det nya språket, där det naturliga inlärningssättet omfattar 

lyssnande och utveckling av förmågan att uttrycka sig muntligt. Detta beror på att gloslistor 

förespråkar ”fokus på ordinlärning i isolerad form, stavning och svensk direktöversättning” 

(Lundberg 2011, s. 109). Enligt Kocher (2007) kan ordbankerna istället utformas exempelvis 

som affischer som sätts upp på klassrumsväggen, vilka består av mind maps, listor av för 

storylinetemat och karaktärerna relevanta ord och/eller foton och teckningar som illustrationer 

till orden. Det är även möjligt att kategorisera ordbankerna exempelvis efter ord som berör 

utseende, personlighet eller arbete, något som möjliggör en aktivitet där eleverna i grupper får 

fundera ut lämpliga ord för en kategori, vilket för yngre elever kan innebära ord på 

förstaspråket kompletterat med ett lågt antal, förslagsvis tio, ord på det främmande språket 

(Ahlquist 2013). 

 Det finns flera olika sätt att använda karaktärer i storylineprojekt, exempelvis genom 
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rollspel (Bell 2007; Harkness 2007) där eleverna använder sig av sina egna karaktärer genom 

hela projektets gång (Ahlquist 2013; 2015). En annan möjlighet som kan fungera särskilt väl 

för yngre elever är att eleverna skapar en gemensam karaktär som sedan får agera maskot och 

som endast talar det främmande språket. Användningen av en sådan maskot kan nämligen 

underlätta förståelsen för att arbetet ska ske på det främmande språket, eftersom elever ofta 

kan acceptera att karaktären inte förstår andra språk (Lundberg 2011). 

 I fall där läraren väljer att skapa karaktärer för storylineprojektet är det viktigt att 

karaktärerna är intressanta och dessutom bör kunna väcka känslor och/eller tankar hos 

eleverna, eftersom detta är viktiga drag hos karaktärer som används i språkundervisning 

(Cameron 2001c). Lärarens karaktärer kan introduceras under projektets gång, exempelvis för 

att skapa incidenter, men en annan möjlighet är att, enligt Ahlquists (2013) förslag för yngre 

elever, använda dessa karaktärer för att introducera det främmande språket i storylineprojekt 

som utförs på förstaspråket. 

Nyckelfrågor 

Aktiviteter och uppgifter i storylineprojekt utformas som nyckelfrågor, där lärarens 

planeringsarbete kring de didaktiska ”vad-”, ”hur-” och ”varför-”frågorna kan synliggöras. 

För att underlätta arbetet med de didaktiska frågorna delas nyckelfrågorna ofta upp i större 

och mindre frågor, där de större frågorna utgör kärnan i nyckelfrågorna, medan de mindre 

frågorna ställs för att kunna besvara den större frågan (Ahlquist 2013). Min egen synpunkt är 

att den didaktiska vad-frågan, vilken behandlar innehåll, uppmärksammas i storylineprojekt 

exempelvis genom lärarens val av storylinetema samt uppgifter och aktiviteter, men även 

genom de utvalda delarna ur läroplanen och kursplanerna. Hur-frågan, som beskriver 

innehållets utformning, tydliggörs sedan dels i lärarens presentation av storylineprojektet och 

uppgifter/aktiviteter, dels i utförandet av uppgifter och aktiviteter, där det är möjligt att frågan 

besvarar ifall uppgifterna/aktiviteterna ska vara skriftliga eller muntliga, om de ska inkludera 

efterforskning eller möjligen kreativt skapande i form av teckningar eller modeller. För att 

tydliggöra motiven bakom innehållet och utformningen är det sedan viktigt att läraren 

besvarar varför-frågan, där exempelvis ett specifikt storylinetema både kan beröra viktiga 

delar och mål ur läroplanen och kursplanerna samtidigt som det kan upplevas som 

motiverande och roligt av elever, eller möjligen att en specifik utformning av en 

uppgift/aktivitet kan underlätta elevers förståelse för innehållet. 

 Enligt Dörnyei (2001) är det viktigt att eleverna upplever uppgifterna och aktiviteterna, 

och därmed nyckelfrågorna, som intressanta, där det finns en mängd olika varianter som 
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läraren kan använda för att skapa intresse. Ett sätt är att skapa utmanande uppgifter, vilket 

innebär att uppgiften kan behandla problemlösningar, att låta eleverna ta sig förbi olika hinder 

och/eller att finna dold information. Andra metoder att skapa intresse är att något i uppgiften 

är nytt, annorlunda eller oväntat. Det går även att skapa intressanta uppgifter genom att 

engagera elevernas fantasi, genom att relatera uppgifterna till eleverna eller genom tävlingar 

(Dörnyei 2001). Även om uppgifter, aktiviteter och nyckelfrågor upplevs som intressanta 

finns dock en potentiell risk att eleverna inte lär sig det läraren planerat (Ahlquist 2013), där 

möjliga slutsatser är att eleverna lär sig helt annorlunda områden, mindre än läraren planerat 

eller, i bästa fall, mer eller större områden än läraren planerat. 

 En stor fördel med uppgifter, aktiviteter och nyckelfrågor är att de möjliggör en relatering 

till minst tre av de fem förmågor engelskundervisning ska utveckla hos elever enligt 

kursplanen i engelska. Både den första förmågan, angående förståelsen av talad och skriven 

engelska, och den andra förmågan, där eleverna sedan ska kunna både tala och skriva 

engelska (Skolverket 2016), kan bearbetas genom skriv- och diskussionsuppgifter i 

storylineprojekt. Sådana uppgifter går även att relatera till flera delar ur det centrala innehållet 

i den engelska kursplanen, exempelvis ämnesområden som eleverna känner igen, eller genom 

att beröra elevers eller karaktärers intressen, olika personer/karaktärer och platser eller enkla 

beskrivningar, presentationer eller meddelanden (Skolverket 2016). Den tredje förmågan 

berör språkliga strategier för att förstå eller göra sig förstådd och kan bearbetas när läraren ger 

eleverna instruktioner på engelska (Skolverket 2016) samt när eleverna förmedlar uppgifter 

till varandra. Det är även möjligt att säga att den tredje förmågan bearbetas under arbetet med 

storylineprojektets berättelse och fiktiva värld, eftersom eleverna då träder in i situationer där 

de exempelvis får möta en autentisk form av engelska genom diskussion med engelsktalande 

karaktärer eller maskotar. Eleverna tränar då upp både förmågan att tala och lyssna på 

engelska, vilket därmed innebär att de kan behöva strategier för att förstå och göra sig 

förstådda. 

 Det är dessutom även möjligt att bearbeta de fjärde och femte förmågorna under ett 

storylineprojekt, men dessa kan vara beroende av storylinetemat och uppgifter/aktiviteter. 

Den fjärde förmågan, att anpassa språket (Skolverket 2016), skulle exempelvis kunna 

behandlas om eleverna introduceras till situationer eller sammanhang där de exempelvis får 

tala med ett vilset och skrämt barn, vars kontrast kan vara att tala med en lugn och sansad 

vuxen, exempelvis en poliskonstapel, vilket dessutom skulle inkludera punkten ”[o]lika 

former av enkla samtal och dialoger” (Skolverket 2016, s. 35) i engelskämnets centrala 

innehåll för årskurserna 1-3. Om storylinetemat berör exempelvis människor och samhället 
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skulle den femte förmågan kunna behandlas, eftersom ett sådant tema kan möjliggöra 

situationer där eleverna kan reflektera över områden där livsvillkor, samhällsfrågor och/eller 

kulturella företeelser framträder (Skolverket 2016). 

 Läraren har även möjlighet att skapa uppgifter och aktiviteter som tvingar eleverna att 

tänka på nya sätt, vilket genom Tins (2013) synsätt på kreativitet då blir ett av 

storylineprojektets många kreativa moment. Sådana uppgifter och aktiviteter kan läraren 

exempelvis introducera till eleverna genom överraskande situationer och incidenter under 

storylineprojektets gång, vilka exempelvis kan behandla borttappade barn, vänner, pengar 

eller ägodelar likväl som matförgiftning, trafikproblem eller förrymda djur (Harkness 2007). 

Dessa överraskande situationer skapar nämligen möjlighet för eleverna att finna nya sätt att 

tänka, men även möjlighet att associera till egna situationer och erfarenheter för att lösa den 

problematiska situationen. 

Grupparbete 

I föregående avsnitt framgår att läraren skapar uppgifter och aktiviteter genom nyckelfrågor, 

men inte att eleverna ofta arbetar med dessa i par eller grupper (Ahlquist 2011; 2013; 2015; 

Kocher 2007). I par- och grupparbeten framträder dock inte lärarens roll lika tydligt som i 

andra klassrumssituationer (Ahlquist 2015; Hedge 1993) eftersom eleverna ansvarar för 

arbetet genom planering, utförande och presentation av uppgifter (Hedge 1993). Läraren har 

naturligtvis en viktig roll, bland annat genom att, som tidigare nämnts, utforma uppgifter, 

aktiviteter och frågeställningar, men även att introducera dessa för eleverna. Lärarens roll 

omfattar även en uppskattning av elevernas förståelse och stöd ifall något upplevs oklart 

(Ahlquist 2015). Dessutom utformar läraren par och grupper, där är det viktigt att läraren har 

god kunskap om sin klass för att kunna skapa välfungerande par och grupper. 

 En av fördelarna med par- och grupparbeten är att elever ofta upplever dem som 

motiverande, eftersom eleverna då vet att gruppens medlemmar strävar mot samma mål, 

vilket kan skapa en känsla av stöd och trygghet (Dörnyei 2001). En annan fördel är att flera 

elever tillåts tala samtidigt, vilket innebär att de små grupperna skapar större utrymme för 

eleverna att delta och uttrycka sig (Ahlquist 2015). På grund av stödet, tryggheten och det 

större utrymmet att uttrycka sig är en möjlig slutsats att dessa fördelar kan vara särskilt 

fördelaktiga för blyga och osäkra elever som inte gärna yttrar sig i större klassrumssituationer. 

Utöver detta kan olika grupper dessutom framkalla olika egenskaper, förmågor och talanger 

hos elever, vilket betonar vikten av att läraren emellanåt skapar nya eller tillfälliga grupper 

(Ahlquist 2013). 
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 Det finns dock vissa nackdelar med grupparbeten, där exempelvis dåligt sammansatta 

grupper presterar sämre, vilket uppfattas i Ahlquists (2011) studie, och därför är det viktigt att 

lärare skapar grupper med omsorg. I vissa fall kan det kanske till och med visa sig vara 

fördelaktigt att tillåta grupper bestående av vänner och/eller klasskamrater av samma kön, 

eftersom yngre elever ofta uppskattar detta (Ahlquist 2011; 2013). Andra nackdelar är 

exempelvis vissa elevers tendenser att antingen dominera eller att inte delta i grupparbeten 

(Ahlquist 2011). Det kan dessutom finnas en risk för grupptryck om en eller flera 

gruppmedlemmar inte lever upp till övriga gruppmedlemmars önskemål, där grupptrycket 

exempelvis visar sig i form av öppen kritik (Dörnyei 2001). 

Avslutning 
Jag har i analysen visat att det är möjligt att använda storylinemetoden i engelskundervisning 

för grundskolans första årskurser. Detta kan baseras på Ahlquists (2013) metod att genomföra 

storylineprojektet på förstaspråket, för att sedan introducera karaktärer som talar det 

främmande språket, i detta fall engelska. Ett sådant storylineprojekt skulle kunna vara särskilt 

bra för elever i årskurs ett, eftersom de yngre eleverna fortfarande utvecklar sina läs- och 

skrivförmågor i förstaspråkskontexter (Ahlquist 2013). Detta innebär att eleverna då kan 

arbeta med läs- och skrivuppgifter på svenska, men att de samtidigt kan möta engelskan i 

diskussioner. Detta kan dock tyckas gå i strid mot Lundbergs (2011) betoning på vikten av 

exponering av det främmande språket. Därför är det viktigt att storylineprojekt i engelskämnet 

omfattar hela uppgifter och/eller aktiviteter som genomförs på engelska, där uppgifterna gärna 

får inkludera sätt för eleverna att lära sig engelska med hela kroppen. 

 Jag har i analysen även diskuterat ett annat sätt att använda storylinemetoden i 

engelskundervisning för årskurs 1-3, nämligen möjligheten att skapa en gemensam karaktär, 

vilken sedan skulle kunna användas som en engelsktalande maskot. Genom detta exponeras 

eleverna desto mer för det engelska språket, men om ett sådant storylineprojekt sker i årskurs 

ett, där många elever fortfarande inte kan läsa och/eller skriva särskilt väl, skulle detta kunna 

innebära att många läs- och skrivuppgifter väljs bort. Med dessa båda exempel har jag i 

studien alltså visat på två olika möjligheter att använda storylinemetoden i 

engelskundervisning för årskurs 1-3. 

 I min analys av storylinemetoden framkommer många fördelar med metodens användning 

i undervisning av främmande språk, däribland metodens ämnesöverskridande arbetssätt 

(Harkness 2007). Detta skapar möjlighet till variationer i elevernas arbete eftersom olika 

skolämnen kan bearbetas, vilket i sin tur skapar möjlighet till användning av en mängd olika 
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arbetsmetoder och material, exempelvis diskussioner, efterforskning, tecknande eller 

modellskapande. Storylineprojekt skapar dessutom möjlighet till variation i 

presentationsstilen av uppgifter och aktiviteter, eftersom uppgifter och aktiviteter förekommer 

som nyckelfrågor. Variationen förekommer även genom möjligheten att introducera olika 

nyckelfrågor genom incidenter i berättelsen. Om det sedan sker gruppbyten under 

storylineprojektet är det möjligt att möblera om i klassrummet och därmed skapa en variation 

genom de nya placeringarna. Det är dessutom möjligt att metoden i sig själv kan ses som en 

form av variation mot den övriga engelskundervisning eleverna möter i skolan, eftersom 

metoden skiljer sig från andra metoder genom sitt fokus på berättelser och skapandet av en 

fiktiv värld. 

 I analysen uppmärksammas även fördelar i storylinemetodens holistiska element, genom 

att berättelser uppskattas av eleverna (Cameron 2001c; Lundberg 2011), men även eftersom 

eleverna genom berättelsen kan möta en rik och autentisk språkanvändning som de kanske 

inte mött i mer traditionell engelskundervisning. En annan fördel som berättelsen och 

karaktärerna har gemensamt är att eleverna kan bli delaktiga i lärandet. Hos karaktärernas 

andra fördelar finns även det mänskliga elementet som hjälper eleverna att upptäcka känslor 

likväl som fakta (Harkness 2007). Det finns även fördelar när elever får skapa karaktärer, 

eftersom detta både uppskattas av eleverna och möjliggör relatering till kursplanen i engelska 

samt skapande av ordbanker. 

 Jag har i analysen även visat på fördelar i andra delar av metoden, bland annat möjligheten 

att relatera storylineprojekt till flera eller samtliga av de förmågor som nämns i engelskämnets 

kursplan, men det är dock möjligt att delar av förmågorna faller bort i årskurserna 1-3. Ett 

möjligt bortfall är de skriftliga delarna i förmågorna, något som kan framträda särskilt tydligt 

om storylineprojektet genomförs i den första årskursen, där av att eleverna ännu lär sig läsa 

och skriva på svenska (Ahlquist 2013), vilket innebär att engelskundervisningen kan utformas 

mer muntligt än skriftligt. Som jag visat i forskningsöversikten och analysavsnittet 

förekommer mycket av storylineprojekts arbete i par eller grupper, vilket jag med stöd i 

Ahlquists (2015) och Dörnyeis (2001) utlåtande ser som en stor fördel eftersom grupperna 

kan skapa stöd, trygghet och större utrymme att yttra sig under arbetet, men även eftersom 

elevers egenskaper, förmågor och talanger kan framträda i olika grupper. En av de största 

fördelarna med storylinemetoden kan dock vara att eleverna uppskattar storylineprojekt och 

ofta refererar till projekten och många av dess olika delar som roliga (Ahlquist 2011), vilket 

kan hjälpa eleverna på vägen mot en livslång vilja att lära sig engelska. 

 Det finns dock alltid nackdelar och risker med olika metoder, även hos storylinemetoden. 
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Ovan visar jag exempelvis ett möjligt bortfall av exponering för engelska eller läs- och 

skrivuppgifter om metoden används i engelskundervisning för de första årskurserna. Andra 

nackdelar jag framhäver i studien är risken för kaotiska och ineffektiva klassrum, svårigheter 

vid val av tema (Cameron 2001a), den tid och de ansträngningar läraren måste lägga ned på 

storylineprojekt (Ahlquist 2013; Cameron 2001a) samt risken att eleverna inte lär sig det 

läraren planerat (Ahlquist 2013). Utöver detta visar analysen även vissa nackdelar med 

grupparbeten, däribland att arbetet i dåligt sammansatta grupper fungerar sämre (Ahlquist 

2011), men även risken för grupptryck genom exempelvis öppen kritik (Dörnyei 2001). Om 

problematik uppstår i grupperna är det viktigt att läraren arbetar om eller varierar grupperna. 

På grund av storylineprojekts nackdelar och risker är det därför viktigt för läraren att hålla 

dessa i åtanke vid planering av storylineprojekt. 

 I analysen berör jag även lärares och elevers roller i storylineprojekt, där lärarens roll inte 

är utmärkande tydlig, även om den finns där. Läraren håller trots allt i undervisningen, och 

syns därmed genom planering av storylineprojektet och val av tema, relatering till läroplanen 

och kursplanerna, arbete med de didaktiska vad-, hur- och varför-frågorna samt utformning av 

uppgifter, aktiviteter och nyckelfrågor. Genom detta arbete står läraren alltså för 

storylineberättelsens riktlinjer, och kan introducera okända karaktärer i storylineprojektet för 

att leda berättelsen vidare genom incidenter eller som en del av uppgifterna och aktiviteterna. 

En av lärarens andra viktiga roller är att se till så att eleverna förstår uppgifterna och 

aktiviteterna och hjälpa dem ifall de inte förstår. Eleverna får i sin tur större utrymme att bli 

delaktiga i undervisningen, bland annat genom sitt medskapande av storylineberättelsen, där 

träder de in i berättelsen genom rollspel och/eller samspel med olika karaktärer för att arbeta 

med och besvara de olika nyckelfrågorna. I grupparbeten ansvarar eleverna dessutom själva 

för planering, utförande och presentation av arbetet (Hedge 1993), men i lägre årskurser kan 

det hända att eleverna är ovana vid detta och då kan läraren behöva ge eleverna stöd. 

 Utöver detta visar jag i analysen på ett flertal områden där elevers attityd och motivation 

till undervisning av ett främmande språk kan påverkas positivt genom storylinemetoden, 

bland annat genom elevernas uppskattning till storylineprojekt och dess olika beståndsdelar. 

Detta beror på att nöje ofta likställs med motivation (Dörnyei 2001). Elevernas intresse för 

storylineprojekten kan sedan skapa den anledning och vilja McDonough (2007) menar att de 

behöver för att motiveras till att lära sig engelska, vilket innebär att eleverna fortsätter arbetet 

och inlärningen av det engelska språket. Ett annat område som kan skapa motivation är 

storylineprojektets festliga slut, vilket jag i denna studie argumenterar för som en form av 

belöning. 
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 I studien undersöker jag även storylinemetodens kreativa moment och hur dessa påverkar 

inlärningen. Analysen visar på många uppgifter som berör skapande, exempelvis berättelsen 

och karaktärerna, men även andra uppgifter som enligt Maley och Bolitho (2015) och Tin 

(2013) kan kallas för kreativa, exempelvis där eleverna måste tänka på nya sätt eller kan 

associera gamla idéer och tankar för att forma nya och egna tankar/idéer. Många av de 

kreativa uppgifterna uppskattas av eleverna, och kan därmed relateras till en positiv påverkan 

till inlärningen genom motivation, samtidigt som de kreativa momenten möjliggör elevers 

delaktighet och känslan av ägande, eftersom eleverna tillåts använda sin fantasi och sina 

personliga erfarenheter under storylineprojektet (Hofmann 2007). 

 Avslutningsvis har min undersökning visat att storylinemetoden har stor potential för 

engelskundervisning, även i de lägsta årskurserna, trots vissa nackdelar och risker. Detta kan 

ses genom möjligheterna att använda metoden och dess olika delar och karaktärsdrag på olika 

sätt, men även eftersom de kreativa inslagen kan påverka elevernas inlärning, attityd och 

motivation positivt. 
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