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Abstract
Mina frågeställningar i denna undersökning har varit Vad kan arbete med digitalt berättande i
några olika pedagogiska sammanhang innebära? Vad krävs för att digitala berättelser ska skapa
förutsättningar för lärande i skolan?
Bakgrunden till mitt intresse för digitalt berättande grundar sig i min egen erfarenhet från en
workshop i digitalt berättande som Kulturskolan Stockholm genomförde 2006 i projektet 1000
unga berättar. Jag upplevde väldigt starkt att denna metod kunde vara mycket användbar i
skolan. Mitt arbete har en pedagogiskt didaktisk inriktning och syftar till att förstå vad digitala
berättelser faktiskt kan tillföra arbetet i skolan och framförallt till allt att kartlägga möjligheter
och begränsningar i förhållande till läroprocessen.
I mitt intresse har också varit att fördjupa min förståelse av vad begrepp som det vidgade
textbegreppet och digital kompetens kan innebära i skolans praktik genom att sätta dem i relation
till digitala berättelser. Undersökningen har haft sin bas i Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik,
som bygger på hur vi genom narrativ aktivitet och kommunikation konstruerar förståelsen av oss
själva och vår omvärld, och som också betonar reflexionens betydelse för utveckling.
Jag har tittat på hur det ursprungliga digital storytelling-konceptet är konstruerat och hur
denna struktur modifierats till digitalt berättande i svenska pedagogiska sammanhang. Syftet har
varit att se på vilket sätt det har förändrats och vad det ger för effekt. Min empiri har jag
avgränsat till intervjuer med personer som både arbetar med, och utbildar i, digitalt berättande,
samt intervjuer med lärare som använder detta i skolan. Jag har även tittat på digitala berättelser
från workshops och på nätet.
Sammanfattningsvis ser jag en stor potential med denna arbetsform för ”ett ovanligt lärande” i
skolan. Metoden kan bland annat användas till; personligt berättande i ett identitetsarbete,
alternativ redovisningsform, en kunskapstest eller initialt i ett projekt, för att ta reda på vilken
förförståelse som finns. Den är inte minst viktig som en möjlighet till ”lustfyllt” lärande.
Om digitalt berättande ska kunna bidra till lärprocesser i skolan förutsätter det att både lärare
och elever har ett språk för, både skapandet av och reflektionen kring, visuella berättelser. Det är
också en förutsättning att tillräckligt med tid avsätts för reflektion.
Den gestaltande delen av arbetet består av tre egna digitala berättelser och en från den egna
”workshop” jag haft med en femteklass. Genom min gestaltning har jag velat visa hur digitala
berättelser kan kommunicera narrativt utanför den personliga berättelsen. Genom att delvis
frigöra mig från ”grundkonceptet”, vill jag visa på några av dess möjligheter.
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1 Inledning
Vår stora användning av IT, informationsteknologi (eller som det nu helst heter: IKT –
informations och kommunikations-teknologi)1, ger oss en föreställning om att vi lever i ett
Informationssamhälle. Samtiden, eller som den ibland kallas: postmoderniteten eller
senmoderniteten, kännetecknas av en syn på subjektet som fragmentiserat, konstruerat med en
lapptäcksartad komplexitet som delvis är motsägelsefull.2 Det kan även sägas avspegla sig på den
syn vi har på hela tillvaron, som i någon mening splittrad – ”de stora religiösa och ideologiska
berättelserna har dödförklarats.”3 Letar man efter grunderna kan man se hur 1900-talets
medie(r)evolution ofta utpekats som en bidragande orsak till detta tillstånd.
Hur möter skolan dessa ”nya tider”? När det diskuteras hur man ska reformera den svenska
skolan förs ofta just den digitala vardagen, informationsexplosionen, de nya mediekanalerna och
globaliseringen in som viktiga punkter i debatten. Det framhåll som viktigt att de nya medierna
ska in i skolan och att digital kompetens bör ingå i en lärares kunskaper.4
Går man till skolans läroplan för grundskolan står det att:
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.[---] Skolan
skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i
samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt.5

Skolan kan beskrivas som en institution vars produkt är individer som besitter relevant kunskap
för att bli produktiva och fullvärdiga medlemmar i dagens och morgondagens samhälle.
Formuleringarna om förmedlig av beständig kunskap, samt gemensamma referensramar
klingar verkligen av en gammal förmedlingspedagogik där elever kommer till skolan som tomma
påsar och läraren öser i ur sin enorma kunskapssäck. Om dagens samhälle är ett
Kunskapssamhälle blir dagens skola då självklart en Kunskapsskola? Som Roger Säljö uttrycker
det: ”Lärande i vår tid blir i allt större utsträckning en förmåga att bli en kompetent och
reflekterad användare av alla dessa externa resurser för att lösa problem. Informationstekniken
löser de behov vi har av att lagra information, men den ger oss inte per automatik kunskap.”6
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Tillgången till information betyder inte tillgång till kunskap. För att information ska kunna
omformas till kunskap måste det finnas utrymme för en process och för reflexion.
I boken Pedagogik skriver Harriet Bjerrum Nielsen angående föreställningarna om kvinnligt
och manligt att ”Begreppen överlever förlusten av empirisk referens och blir utgångspunkt för
kulturella sökprocesser”.7 Just i detta resonemang handlade det om genus, men även andra
begrepp som i samtiden upplevs som mer instabila (till exempel Kunskap), måste ständigt
omdefinieras. Sådana ”kulturella sökprocesser” skulle i skolans värld kunna sägas handla om
undersökningar utan givna svar, som ger utrymme för osäkerhet – just det som brukar
känneteckna estetiska läroprocesser. Kirsten Drotner uttrycker det i At skabe sig – selv: ”Man kan
inte ha precisa mål med det estetiska eftersom estetiken till sin karaktär är flytande, utan fasta
gränser.”8 Att lära sig är inte omkomplicerat eftersom det ofta innebär att ”ge upp en form av
kunskap till förmån för något annat. Det kan vara smärtsamt för såväl individer som institutioner
att ge upp tidigare förhållningssätt för andra kunskapsformer som vunnit högre legitimitet.”9
Ett sätt att anpassa skolan till snabbheten och flexibiliteten i dagens samhälle kan kanske
vara att se skolan mer som en sökmotor. Att som lärare försöka hitta meningsfulla former för
dessa kulturella sök- och lärprocesser.

Bakgrund
År 2006 kom jag i kontakt med digital storytelling för första gången och upplevde att det fanns
en stor kraft i den formen av berättande. Min klass på Konstfack fick under en och en halv dags
workshop i Kulturskolans regi producera var sin ”film” på temat Förebilder. Det var för mig ett
oerhört lustfyllt medium att arbeta med, och jag tänkte att detta vill jag arbeta med i skolan. Jag
blev väldigt berörd av dessa berättelser som gav en stark känsla av autenticitet och närvaro. Jag
upplevde också att jag lärde mig något nytt när vi tillsammans såg varandras filmer. Efteråt har
jag funderat på vad det är som gör det så lockande. Är det rösten, bilden, rörelsen eller själva
berättelsen i sig som är så fängslande? Eller är det bara en viss scopophili som kittlar?10 Lusten
att få titta in i andras liv och få veta vad de tänker och tycker när de berättar något personligt utan
att behöva möta dem öga mot öga. Jag fick en stark och intuitiv känsla av att detta är ett verktyg
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som kan vara mycket användbart i skolan. Frågan är förstås – hur? Eller kanske, med didaktiken
i bakhuvudet: vad, hur och varför?

Syfte
Roger Säljö menar i en artikel i Pedagogiska magasinet att ”penna och papper är inte längre
hemmaplan för kunskapande”.11 Det är inte svårt att förstå att begrepp som det vidgade
textbegreppet och digital kompetens blivit viktiga i skoldiskursen, men det är inte riktigt lika
självklart att se vad det faktiskt betyder och hur de ska tillämpas i praktiken. När man i skolan
talar om ett vidgat textbegrepp, och tänker på hur text i skolan varit knuten till kunskap, så
innebär det att man också måste tala om ett ”vidgat” kunskapsbegrepp eller kanske till och med
om ett ”vidgat” skolbegrepp. Att vidga är att förstora, vilket innebär att man måste flytta gränser
och ta in nya saker – men vad och hur?
Min undersökning syftar till att ur detta perspektiv undersöka möjligheter och begränsningar
med digitala berättelser i förhållande till lärande, samt att fördjupa min förståelse av vad begrepp
som det vidgade textbegreppet och digital kompetens kan innebära i skolans praktik.

Frågeställning(ar)
Vad kan arbete med digitalt berättande i några olika pedagogiska sammanhang innebära?
Vad krävs för att digitala berättelser ska skapa förutsättningar för lärande i skolan?

Urval och avgränsning
Utbudet av digitala berättelser är enormt. Den amerikanska berättartraditionen har varit stark och
från 1990-talet har digital storytelling vuxit fram i USA och blivit ett koncept.
Ur digital storytelling har i Sverige det digitala berättandet utvecklats från början av 2000-talet
och idag finns det förutom URs Rum för Berättande ett stort antal webbplatser där man kan se
digitala berättelser.12
Mitt perspektiv utgår från min position som blivande bildpedagog inom skolvärlden. Jag har
valt att särskilt titta på två platser som utbildar pedagoger i digitalt berättande, på hur digitalt
berättande kan tillämpas i skolan.
Kulturskolan Stockholm bedriver workshops i digitalt berättande riktat mot skolor i
11
12
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Stockholm Stad och i deras regi produceras tusentals digitala berättelser årligen. De utbildar även
blivande pedagoger i denna teknik. Utbildningsradion (UR), med ett pedagogiskt uppdrag, har en
liknande verksamhet som särskilt riktar in sig på att utbilda handledare i digitalt berättande. På
dessa två platser produceras ett stort antal digitala berättelser per år. För mig har just deras
koppling mot skolvärlden varit intressant.
För ytterligare perspektiv har jag även samtalat med två lärare som på lite olika sätt använder
digitalt berättande i sin undervisning, samt med en museipedagog från Nobelmuseet.
Jag har tittat på digitala berättelser producerade genom UR och Kulturskolan Stockholm,
eftersom produktionsformerna är någorlunda likvärdiga.
Mitt urval av både verksamheter och personer är baserat på ett personligt val och i den
bemärkelsen godtyckligt, men jag anser ändå att de utgör ett kvalitativt och tillräckligt
representativt underlag för att min undersökning. Mina informanter består av erfarna aktörer
inom digitalt berättande och har alla en pedagogisk anknytning.
Min undersökning är till en viss mån begränsad av det faktum att jag inte haft elever (utöver
de elever jag själv handlett i egen workshop), bland mina informanter. Mina slutsatser vad gäller
elevers erfarenheter bygger därför till största delen på de uppfattningar som förmedlats av de
vuxna pedagogerna. I viss mån utgår jag också från mina egna erfarenheter av att delta i en
workshop och de reaktioner jag mötte hos studenterna på KMH (Kungliga Musik Högskolan).

Empiri och metod
Min förberedande empiri har varit att ta del av många olika filmer med digitalt berättande på
nätet. En del filmer ligger nära det ursprungliga digital storytelling-konceptet. Filmer som jag
tittat på kommer från pedagogiska miljöer som skola och svenska workshops. Jag kommer i
fortsättning skilja på digital storytelling, som följer de sju elementen – vilka jag redogör för mer
utförligt under rubriken Hallelujakänslan, och digitala berättelser, som har friare ramar och som
är den sorts filmer som denna undersökning fokuserat på.

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med 5 informanter från olika verksamheter:
Jag har intervjuat en mediepedagog som arbetar på Unga berättar, en del av Kulturskolan
Stockholm, som med Kulturskolans egna ord är ”ett medie- och demokraticenter vars syfte är att
- med medier som verktyg – stärka ungdomars skapande och därigenom ge deras röst en tydligare
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plats i samhället.”.13 Jag har också intervjuat en mediepedagog som arbetar på
Utbildningsradions (URs) Rum för berättande. Jag har intervjuat en museipedagog från
Nobelmuseet och två SO-lärare. Den ena läraren, som med en viss regelbundenhet använder
digitalt berättande i sin undervisning, kommer från en skola utanför Stockholm. Den andra
läraren arbetar på en grundskola med estetisk inriktning i Växsjö, där man mycket skolarbete är
ämnesintegrerat. Mina viktigaste informanter har varit mediepedagogerna från Kulturskolan och
från UR, samt SO-läraren från Stockholm.
Efter transkribering har jag återkommit med kompletterande frågor. Vid mitt första möte var
jag allmänt intresserad av att förstå hur de arbetar och använder digitala berättelser, och samtalet
var av en mer informell karaktär, men allteftersom detta arbete har fortskridit har frågeställningen
snävats in och jag har behövt tala med några av dem en andra gång med mer riktade frågor.
Det visuella underlaget av min empiri består främst av digitala berättelser från tre olika
workshops med Kulturskolan Stockholm. Dessa filmer från Kulturskolan har valts ut med hjälp
av deras mediepdagog, för att försöka få en viss spridning på typen av material. En grupp filmer
jag tittat kommer från en workshop med en av de intervjuade SO-lärarna. Jag har också tittat på
filmer från URs hemsida, de är svårare att göra inbördes jämförelser mellan för att de utgör en
blandning från olika workshops och olika åldersgrupper och utgör därför mer av referensmaterial.
Jag har deltagit som observatör under en och en halv dags workshop som Kulturskolan
Stockholm höll på Kungliga Musikhögskolan för blivande lärare. I samband med den fick
deltagarna svara på en mindre enkät.

Kirsten Drotner skriver att det är ”viktigt att påpeka att innehållet i estetiska aktiviteter är
konkreta processer som är bestämda människors uttrycksformer som får ett synligt resultat.
Resultatet kan inte bedömas om man inte känner dem som har skapat det”.14
Jag är medveten om min begränsade förståelse av dessa filmer utifrån det perspektivet. Något
om förutsättningarna för dessa workshops har jag dock informerats om av de personer som varit
handledare. Jag är inte ute efter att göra en estetisk bedömning. De slutsatser jag dragit från mitt
visuella material har utgått från semiotisk samt retorisk analys. Jag tycker att dessa båda sätt
lämpar sig bra när man tänker på de digitala berättelserna som texter.
13
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I slutet av detta arbete har jag genomfört en egen workshop med elever i åk 5 från en I Ur och
Skur skola utanför Stockholm. Barnen har arbetat i ett projekt och fördjupat sina kunskaper om
hur samhället fungerar. De har studerat demokrati och diktatur, samt hur rättsväsende och
politiskt system är uppbyggt. Mot slutet av projektet har de fått skapa var sitt parti, utifrån
förutsättningar från deras lärare i svenska; de skulle propagera för vad pengar borde läggas på i
skolan; datorer, möbler, pennor eller böcker. Jag var delaktig i detta arbete genom att låta
grupperna göra en variant på digitalt berättande för deras presentation av partiprogrammet. Jag
fick ett ganska begränsat utrymme att själv forma uppgiften, men det passade mina syften bra
eftersom det blev en chans att pröva digitalt berättande utanför sin gängse form; det utgick inte
från det personliga berättandet, det var ett grupparbete, de fick längre tid till bildresearch, de fick
en liten introduktion till retorik och dramaturgi inför sitt arbete. För mig var det också intressant
att se hur så pass unga elever klarade av den tekniska utmaningen.

Teori/tolkningsram
Min teoretiska utblickspunkt är socialkonstruktionistisk, vilket bland annat innebär en syn på
kunskap som något som skapas av och mellan människor i processer, och att kunskap är kopplat
till specifika kulturella och historiska sammanhang. Kunskap är alltså inget statiskt begrepp och
det är inte möjligt att tala om absolut kunskap. Språket som redskap blir av största vikt i den
socialkonstruktionistiska diskursen och man kan säga att vi skapar vår värld genom språket.
Vår sociala värld är beroende av hur vi människor kommunicerar och interagerar med varandra.
I sin bok Lärande och kulturella redskap skriver Roger Säljö några för mig viktiga rader:
I ett sociokulturellt perspektiv är språket centralt, eftersom det är ett semiotiskt system som
tillåter oss att utveckla redskap av alldeles speciella slag. Vi kan skapa distans till världen
omkring oss, analysera den, och tänka i hypotetiska modeller. [---] Språket – redskapens redskap
– pekar således inte ut en given, objektiv värld utan är vår främsta resurs för att konstituera
omvärlden i social interaktion på sätt som passar våra situerade intressen och aktiviteter. [---]En
viktig dimension av lärande och av utvecklingen av kulturella redskap för både individ och
kollektiv är just den ökade förmågan att kategorisera omvärlden i begrepp och språkliga termer.
Vi kan skapa typologier som ger oss rika möjligheter att göra distinktioner, att jämföra, att
systematisera och att ”se” med kunnig blick.15

Jag är vidare influerad av den kritiskt hermeneutiska teorin, i vilken den narrativa aktiviteten
ingår som en grundläggande beståndsdel. Det narrativa har en grundläggande betydelse för vårt

15
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sätt att ”konstruera meningsfulla enheter av osammanhängande händelser/situationer”.16
Filosofen Paul Ricoeur menar att människan endast genom berättandets form kan göra världen
möjlig att förstå för sig själv. Han menar att ”Människans identitet i tiden och berättelsen
humaniserar tiden, ’tiden blir mänsklig tid genom att vara berättad tid och berättelsen får sin fulla
innebörd först när den blir ett förhållande av tidsbunden existens’.17 Enligt Paul Ricoeur finns
”det något i själva strukturen i denna praktiska värld som ständigt lockar oss att berätta. […] Inte
minst det faktum att vi ständigt ordnar vår verklighet tidsligt genom att sätta förflutet, nutid och
framtid i förhållande till varandra i kedjor av episoder.”18
”Hermeneutic begins where dialog ends.” är Paul Ricoeurs ord och han formulerar en
hermeneutik som bygger på just kommunikation och dialog. Han utvecklar en dialektisk metod
för en kritisk hermeneutik ”som innebär att den egna positionen växer fram genom att
kontrasterande positioner relateras till varandra i en konfliktfylld dialektik – en tolkningarnas
konflikt.”19 Vi utvecklas och lär oss genom att kommunicera med varandra.
Huvudpunkter i Ricoeurs tänkande är språket och fantasins betydelse för vår förmåga till
nyskapande. Det narrativa utgår från språkets strukturer. Ricoeur tar delvis avstamp i en
poststrukturalistisk syn och utgår från att ”språket implicerar att fantasin inte är något rent privat
utan fungerar på de villkor som en vidare kommunikationsgemenskap uppställer”.20 Språket är
för Ricoeur inte endast grammatik utan också retorik. Det förutsätter någon som kommunicerar
genom att förhålla sig aktivt till det system hon använder sig av genom den produktiva fantasin.
Ricoeurs ideer om kommunikationens betydelse för att förstå något om vår egen identitet,
samt om vår omvärld är centrala för mina slutsatser om reflexionens betydelse för lärprocessen.

Strukturalismen fokuserar på samband och förhållanden i språket. Att förhållandet mellan tecken
och det betecknade är godtyckligt och avhängigt den kultur och den kontext vi befinner oss i.
Teoretikern Roland Barthes räknas till poststrukturalismen och utvidgar semiotikens språkliga
begreppssystem till att gälla de flesta mänskliga aktiviteter. Han intresserar sig för hur språket
fungerar i kombination med texter och använder begreppen avlösning, för att beskriva hur texten
16
17
18
19
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kan tillföra något nytt (betydelsebärande element) som inte framgår av bilden och förankring för
att beskriva hur texten ”bland bildens många betydelsemöjligheter peka ut det som är
huvudsaken”.21 Barthes benämner också retoriken, som han menar tyvärr försvunnit in under
skönlitteraturens fakultet, som diskursens ursprungliga lingvistik (vetenskapen om mänskligt
språk), och menar att en liknande formell organiserande princip (organization) som ordnar alla
semiotiska system väntar på sin utformning.22

Kunskap är ett problematiskt begrepp som lätt för tankarna till något absolut och sant. Idag talar
man mer om lärprocesser än kunskapsresultat i skoldiskursen, men mätbara kunskaper är ändå
något eftersträvansvärt – eller kanske oundvikligt – i den bedömande skolan. I sin lilla bok
Doxologi söker Mats Rosengren efter ett användbart kunskapsbegrepp. Han menar att det inte
finns någon kunskap bortom vårt mänskliga förstånd och tänkande, vårt logos. Den enda kunskap
vi kan ha grundar sig på vad vi tror om världen och oss själva, det som med retoriska termer
kallas för doxa. ”Av detta följer att doxisk sanning inte kan förstås i termer av korrespondens,
utan som ett särskilt slags koherens – som ’passande samman’ med det som redan hålls för sant
inom en viss domän, en viss tankestil, eller epistemiskt fält. Ett sådant begrepp omöjliggör dock
inte förändring eller fördömer alla ’nya’ eller ’obekväma’ sanningar som opassande […].23 Hans
definition av all kunskap som ”doxisk” tycker jag är ett användbart sätt att tänka om kunskap i
skolsammanhang, som något relativt , men ändå definierbart. Boken avslutas också med att
utpeka fantasin, imagination, som det som kan få människan att gå utanför vad vi redan vet.

Thomas Ziehe är en tysk socialisations- och ungdomsforskare som intresserat sig för nya
läroprocesser, skola, ungdom och lärande. Han talar om att skolan ska erbjuda en ovanlig
inlärning i ovanliga, obekanta, oförutsägbara situationer.
Marshall MacLuhan, kommunikationsteorietiker verksam på 1960-talet, myntade, bland annat,
uttrycket ”the media is the message”, och menade att media bara är olika förlängningar av våra
sinnen och vår kropp. Han intresserade sig för hur vi kommunicerar och med vilka verktyg och
hur dessa påverkar vår uppfattning om vad som är möjligt att tänka och göra och hur vi uppfattar
oss själva.
21
22
23
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Sedan millennieskiftet står det vidgade textbegreppet inskrivet i kursplanerna för skolämnena
svenska och bild:
Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” [samt] Bilder
uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom
ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i stor utsträckning genom
kombinationer av olika medier som ställer krav på ett gränsöverskridande arbete. Motsvarande
gäller för områden som arkitektur, formgivning och design.24

Jag tycker att det vidgade textbegreppet är starkt kopplat till visuell kultur och då också till
estetiska lärprocesser, som till sin karaktär ofta är multimodala, på så vis att kommunikationen
”sker genom flera parallella semiotiska system, som vart och ett är bärare av mening”.25 Av den
anledningen är detta begrepp viktigt för denna undersökning.
Medialiteracy är ett begrepp som följer i kölvattnet på det vidgade textbegreppet och direkt
översatt betyder det läs- och skrivkunnig i media. Att ha medialiteracy kan sägas innebär att
behärska verktygen för att inte bara kunna ”läsa”, utan också producera media och därigenom
kunna förstå styrkor och begränsningar i olika medier, samt kunna vara en kritisk och aktiv
mediekonsument.

Jag vill under detta avsnitt om teorier tillägga att även denna undersökning givetvis är en
narrativ produkt, grundad på min egen syn på världen och vad jag” håller för sant”. Det finns
alltid en möjlighet att motsäga det som verkar mest självklart. Och för att åter relatera till
Ricoeur; ”att en metods hållbarhet alltid intimt sammanhänger med vår förmåga att inse dess
gränser.”26

Forskningsöversikt
KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) har varit en viktig aktör i fråga

om att initiera och finansiera stora program inom IT-området. Det finns några pågående projekt i
deras regi inom området lärande och IT. LIKA, är ett samarbetsprojekt avseende digital
kompetens i lärarutbildning med fyra Stockholmsbaserade lärosäten. Ung kommunikation är ett
projekt med stöd av KK-stiftelsen med syfte att öka den digitala kompetensen i lärarutbildning
och skola. Frågan projektet ställer är: Vilka nya villkor för lärande skapas av förändringar i
24
25
26
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ungdomskultur och digital teknik? De intresserar sig bland annat för digitalt berättande i skolan.
Bloggen Rörlig Bild – och andra medier som kunskapsform är en temagrupp under Ung
Kommunikation och ägnar en del uppmärksamhet åt digitalt berättande.
När man hör och läser om storytelling bäddas det ofta in i något magiskt, ursprungligt; att
människor i alla tider har samlats kring lägerelden (singular!) för att berätta historier för varandra.
Näringslivet har sugit upp just det och skapat corporate storytelling. Det viktiga inom
företagsvärlden blir: att skapa identitet, ge arbetet mening och värde (internt), att skapa
emotionella och estetiska band samt att rama in information så att den blir förståelig, meningsfull
och minnesvärld.27 Mål som eventuellt är möjliga att översätta till skolans värld.
En hel del finns skrivet om det muntliga berättandet. Sammanfattningsvis kan man säga att just
berättandet behandlas om ett sätt att förmedla kunskap på. Hur man bäst fångar åhörarna. Det
muntliga berättandet i skolvärlden ses som en motpol till den ”mediaflod som unga översköljs av
dagligen”.28 De påpekar också vikten av ett alternativ till den skrivna texten, särskilt för att ge
elever med särskilda behov, exempelvis dyslexi, en chans att tillgodose sig kunskap.

2. Bearbetning och analys
2:1 Hallelujakänslan
Digital storytelling har något av success story över sig. Unga som gamla gör proffsiga
produktioner med ett personligt innehåll. Det ska tilltala sinnena och beröra hjärtat. Alla ska med
– och det går! Det är relativt lätt och enkelt att få till en bra film.
”Folk förstår att det är bra. Intuitivt känner man direkt att: ’Fan det e bra ’ och när man berättar om
det på lärarseminarier och så där, så är det som ett sug i rummet […] men det är fortfarande inte
riktigt formulerat exakt varför det är så bra. Det är fortfarande som något som är lite svajigt29

De flesta jag kommer i kontakt med (inklusive jag själv) tycker att det är just fantastiskt med
digitalt berättande och att det dessutom lämpar sig så bra i pedagogiska sammanhang. Men på
frågan ”Tror du att du kommer att använda dig av det i din framtida undervisning?” till blivande
lärare på KMH, så svarade något mer än hälften nej.30 Det verkar inte vara en så vanligt
förekommande metod i skolans vardag.
27
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story”
28
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En informant menar att workshopmodellen för utbildning är komplicerad, det är svårt att få
lärare att avsätta tid, i princip två hela dagar, och undrar sen om det är så att metoden är så bra att
den ska in på lärarutbildningar.31 Han säger också: ”på nå’t vis så är det just hallelujakänslan, den
kan va’ ett hinder, för att det blir nästan som lite magiskt tänkande kring den här metoden, att den
skulle va så, liksom så jävla bra liksom, det ligger lite inneboende i själva begreppet digitalt
berättande [och menar att det kan bli lite av en besvikelse när man förstår hur det fungerar] ’Aha,
men den här magiska fantastiska metoden ni pratar om – va fan… det är ju bara ett bildspel!’ ”32
Är det kejsarens nya kläder? Det låter bra med digital storytelling i dessa tider när vi ska ha
digital kompetens och medialiteracy, men vad tillför det, egentligen?

2.1.1The Seven Elements
Den ursprungliga metoden digital storytelling inbegriper ”The Seven Elements”. Joe Lambert
som varit föregångsgestalt inom rörelsen, och hans Storycenter har formulerat sju komponenter
som man bör ta hänsyn till när man gör en ”äkta” digital storytelling-film:
1. Point of view (Poäng/synpunkt) tex ett ordspråk.
2. Dramatic question (Den dramaturgiska frågan)
3.Emotional content., (Det känslomässiga innehållet eller den känslomässiga laddningen)
4.The gift of your voice. (Din ”fantastiska” röst, det personliga uttrycket i den egna rösten)
5.Soundtrack (Ljudeffekter, musik)
6. Economy (Att hushålla med bilder i förhållande till texten)
7. Pacing33 (Filmens takt eller rytm)

De här ”elementen” går att ungefärligt översätta till olika moment i den retoriska processen.34
Strukturen i digital storytelling är besläktad med klassisk tale- eller kommunikationskonst.
Retorikkopplingen kan vara intressant eftersom retoriken handlar om hur vi konstruerar och
strukturerar vår kommunikation. Retoriken kan vara ett verktyg för att analysera mer än text och
tal i en berättelse, till exempel bild och form..
De flesta av mina informanter värjer sig lite när de sju elementen kommer på tal. Ingen av dem
använder sig av komponenterna för digital storytelling när de handleder arbetet med digitala
berättelser. De tar oftast inte heller upp retorik eller dramaturgi. På Kulturskolan menar man att
31
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det inte finns tid att jobba med exempelvis dramaturgi. En workshop på 1½ dag innebär ett snävt
schema. En SO-lärare håller med om tidsbristen, men menar att arbeta med en berättelses struktur
är något för läraren i svenska. Det verkar vara tydliga avgränsningar mellan olika ämnen.35
Digital storytelling-traditionen menar att det inte är fruktsamt att skriva efter en dramaturgisk
struktur, för det skapar bara stela historier – tiden på en workshop är också för begränsad för det.
Istället framhäver man den dramaturgiska frågan.
Digitala berättelser har ingen poäng, säger mediepedagogen på Kulturskolan. Hon menar att
digitalt berättande i första hand handlar om identitetsarbete. Frågan– ”Hur ska det sluta?” – är
inte det intressanta. Samma pedagog säger att om man jobbar mer med berättelsen med
exempelvis retorik så riskerar eleverna att tröttna.36 I dessa workshops arbetar man med teman
som helst ska ha en inbyggd konflikt eller ett problem för att fungera. Konflikten driver
berättelsen framåt. Istället för att ha ett tema som yttrandefrihet, kan berättartemat vara konflikter
i vardagen. Samma informant talar om skillnaden på ”man- och jaghistorier”. ”Man-historier” är
ointressanta, berättelsen handlar om vad man tror läraren vill höra – så kan det bli med teman
som demokrati eller yttrandefrihet. 37 Eleven förstår vad det politiskt korrekta svaret är och
levererar vad ”man” borde tycka.
En lärarinformant har låtit en 7:a göra ett religionsprov där de fått använda sig av digitala
berättelser för att svara på essäfrågorna. Frågorna är bland annat; ”Är det rätt att stjäla?”, ”Hur är
en bra vän?”, ”Vad är meningen med livet?”. Berättelserna tenderar att bli lite grunda. Möjligen
är frågorna för ”vida”, och en halv A4a – en minuts film – för kort för ett fördjupat resonemang.

2.1.2 Den digitala miljön
Vad händer när berättande blir digitalt? Med the medium is the message, menade Marshall
McLuhan att ”varje mediums eller tekniks ’budskap’ är den förändring i skala, hastighet eller
mönster som det medför inom människornas göranden och låtanden.”38 Man kan också säga att
hur vi tänker är ”sammanvävt med de redskap vi använder oss av [och] etablerade och
konventionella sätt att tänka och handla kan utmanas” med nya redskap. 39 När texten blir en
35
36
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digital helhet med bild, ljud, musik, eftertexter och effekter leds den trots den narrativa formen
med före nu och efter, bort från det lineära tänkandet och blir multimedial/multimodal.
Berättandet kan läsas i flera dimensioner och blir mångtydigt, mer lik kulturen utanför skolan.
Ungas kultur idag är visuell och medierna står ofta i centrum för barns estetiska upplevelser. Det
mesta av ungas estetiska verksamhet sker på fritiden.

Av de digitala berättelser som jag tittat på består musiken oftast av en liten slinga som finns
färdig i Itunes. Det handlar mest om ljudeffekter, typ regn, hjärtljud, fågelkvitter etc.
Upphovsrättsskyddad musik får inte användas och det tar relativt lång tid att göra egna låtar i
Garageband, så det hinns sällan med under en workshop.
Eftertexterna ger möjligheter att laborera vidare med uttrycket, ibland sägs det mest personliga
där. Det kan bli ett tillfälle att kommentera den egna filmen eller att visa på en medvetenhet om
betraktaren; ”Nu är det slut! [klipp] Jamen sluta titta nurå! [klipp] Sluta titta, sa jag!!!!!!!” En
kille rappar tillsammans med sina kompisar om vilka skön blattar de är till eftertexten.

2.2 Berättelsen
Berättelsen är den viktigaste komponenten säger flera informanter. Ändå läggs inte så mycket tid
ned på skrivandet. På kulturskolans workshops är första halvdagen avsatt till skrivande.
Slutprodukten ska bli ca 1 minut lång, vilket motsvara ca en halv skriven A4. Eleverna har alltid
ett tema. För många elever är skrivandet den svåraste biten, men en lärarinformant säger också att
det kan vara befriande för eleverna att skriva en berättelse som inte kommer att bli språkligt
rättad.40 Han berättar också att han ibland börjat förbereda de skrivna berättelserna på skolan
innan de åker iväg (till Kulturskolan), för att kunna ”lägga mer tid på den biten.”41.
Mediepedagogen på Kulturskolan bekräftar att det är fler lärare som väljer att förbereda
berättelsearbetet på skolan.

Berättelser fascinerar oss för de säger oss något om både hur unika människor är och hur vi
samtidigt hänger ihop. Bäst blir det när man känner igen sig och samtidigt lär dig något nytt.42
40
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Berättandet bygger på det vi redan kan – ” den narrativa aktiviteten utgår med andra ord från en
förförståelse som har sina rötter i vardagslivets praxis.[---] att man överhuvudtaget kan berätta
om en handling det är [för] att den redan har artikulerats i tecken, regler, normer: den är alltid
redan symboliskt förmedlad.”43 Det går inte att fullt ut förstå filmerna som jag tittar på utan att ha
kännedom om den kontext i vilken de är gjorda och om de bildspråkliga resurser som
”filmskaparna” förfogar över.
Mats Rosengren talar om hur människor genom tradition, utbildning och språk länkas samman i
stabila tankekollektiv som skapar gemensamma värden och världsuppfattningar.44 Han hävdar att
tankekollektivet ”är en rent av stabilare och konsekventare helhet än den så kallade individen,
som alltid är fylld av motstridiga impulser.”45 Vi bekräftar oss kollektivt. Ingen människa är en ö.
Att berätta är med Thomas Koppfeldts ord ”att rätta till”.46 Man kan kanske beskriva det som att
utan berättelsens struktur kan vi inte begripa, verkligheten ska igenom den narrativa tratten. Detta
blir tydligt när man tittar på en grupp filmer från samma workshop. Filmerna liknar i hög grad
varandra i både bildval och i hur ämnet hanterats. Man kan känna igen sig i varandras filmer.
I följande stycke beskriver jag exempel på detta.

2.2.1 Alla är lika olika.
En klass på gymnasiets elprogram har gjort filmer på temat Drömboende. Filmerna är slående
lika varandra. Det är nästan genomgående bilder av hus på 700 m2 med pool, lyxbilar, snygga
lättklädda fruar, värstinganläggningar för film och musik. ”Jag ska bo nära stranden på högsta
våningen, med en stor pool på taket!” ”Det här är min Ferrari från Italien – den är bara en månad
gammal!”, ”Och checka in vardagsrummet! Kolla på the plasma-Tv!” Drömboendet verkar vara
anpassat för Hugh Hefner. Både bildvalet och texterna är snarlika, närmast klichéartade.
Som blivande pedagog blir jag både road och lite förskräckt. Kirsten Drotner skriver; ”Många
vuxna rymmer på så sätt en motsättning mellan vad de gärna vill (söka, vara öppna och ge sig
hän) och det de kan (styra, hålla igen, vara förnuftiga)”, och det kan skapa konflikter när man
arbetar tillsammans i projekt.47 En vuxenaspekt i estetiskt arbete är att vilja ha en stor spridning
43
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på resultatet. En pedagogisk tillfredställelse om att allas olika personligheter har fått möjlighet att
uttrycka sig… En intressant fråga om makt och styrning! Under min utbildning har det flera
gånger diskuterats huruvida man ska visa (före)bilder eller ej, innan man påbörjar estetiska
projekt. Helst ska alla arbeta utan påverkan för att kunna uttrycka just det egna och personliga.
Men för en del åldersgrupper handlar det om att man vill vara som alla andra, att inte sticka ut.48
Estetiskt arbete kan vara känsligt. Det gäller att hitta en balansgång mellan det personliga och det
privata. Det kan finnas något kravfyllt i att det ska vara just en personlig historia.
Mediepadagogen på Kulturskolan, med stor erfarenhet, menar att det för det mesta inte är något
problem. På den workshop som jag själv var med på så berättade en person om en mycket
speciell religiös upplevelse, som jag tyckte var för privat, men det är svårt att avgöra vilken
kännedom övriga i gruppen redan hade om hennes liv.

Filmerna från ett workshop-tillfälle på Kulturskolan liknar ofta varandra. Förutsättningarna – det
snäva tidsschemat, det gemensamma temat och att många av bilderna tas på plats på Kulturskolan
– kanske har en tendens att påverka berättelsernas likartade utformning.
Frågan om likhet väcks också när jag tittar på filmerna från religionsprovet. Många av de
skolor som Kulturskolan arbetar med ligger i områden med många invandrare, och så även denna
klass. Att de flesta röster talar på bruten svenska och att många av elever på bilderna har ett
utländskt påbrå låser nästan, för mig som läsare med en, får man lov att säga, sorgligt segregerad
monokulturell bakgrund, historierna till en slags genre, som skulle kunna vara ”Berättelser från
förorten” även om temat för filmerna är generella etiska frågor.
Kulturskolans logga bidrar till denna ”genre-isering” av filmerna. Deras logotyp läggs till på
slutet av varje film som görs hos dem. Logotypens text, ”Unga berättar” är utformad i graffiti-stil
och knyter, för mig, också berättelserna till en viss typ av förorts- eller ungdomsstil. Jostein
Gripsrud menar att Barthes med sina begrepp om förankring och avlösning bortsåg från det
faktum att bilden också förankrar texten. Bilden präglar vår uppfattning om texten.49 Enligt mig
blir det så i detta fall.
Bildberättandet i dessa filmer är enkelt och rakt på sak och präglas av berättarnas och deras
klasskamraters närvaro på bilderna. Om man tänker att det vidgade textbegreppet har med språk
48
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(och bild), att göra så tenderar det ”enkla” bildspråket i dessa filmer att reproducera bilden av
förorten som en plats med ett ”torftigare” eller kanske bättre uttryckt, begränsat (bild)språk. Min
läsning av detta riskerar kanske mest att bli ett pinsamt och illustrativt exempel på min egen ”vita
blick”, (vad jag vet är både elever och lärare – med rätta – mycket nöjda med sina filmer), men
jag tror att den säger något om vad som händer när denna typ av filmer ses utanför sin
produktionskontext och något om att språklig kompetens idag också har med bildkunskap att
göra. För läraren handlar arbetet med digitala berättelser mest om lustfyllt lärande och att ”få
ihop” klassen.50 Inget tal om det vidgade textbegreppet. Jag kan tycka att det är synd att man inte
tar chansen att reflektera över och utveckla sitt språk om och med bilder när tillfälle ges.

Kultur kan beskrivas som en kodgemenskap, och kan sägas vara ”vissa uppfattningar om vad
tecken betyder och hur de får sättas ihop som är gemensamma för en större eller mindre grupp av
människor”51 Att göra en personlig historia och se hur den liknar en hel grupps kan vara
tankeväckande. Att jämföra även små skillnader och likheter kan bli ett sätt att få syn på de
värderingar och tankesätt som är bakomliggande, att se hur vårt subjekt ingår i en
tolkningsgemenskap52

2.2.2 ”Det där låter inte som jag!”
Att skriva själva berättelsen brukar vara ett jobbigt moment för de unga, men mötet med den egna
rösten verkar vara minst lika svårt. Flera av mina informanter tar upp detta. En mediepedagog
berättar hur en del kan göra 15 inspelningar av samma text och ändå inte hitta en som duger.53
Det är något i exponeringen av den egna rösten som är känsligt. Vi tittar oss ofta i spegeln och
provar olika poser, men hur ofta lyssnar vi på vår egen röst, och vad har man för möjligheter att
förändra den? Rösten är inte så lätt att kamma… Kanske är den djupare kopplad till vårt inre och
vår identitet. Våra sinnen berörs på ett unikt, ögonblickligt och underförstått sätt av det talade
ordet, skriver Marshall McLuhan och menar att varje ”modersmål lär dem som talar det på ett
alldeles unikt sätt hur man ser och känner i världen och hur man verkar i den.”54 Man kan få en
50
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datamaskin att läsa upp skriven text, men skulle den kunna återge alla de olika nyanser och
betoningar som en mänsklig röst kan använda för att säga ”hej”? En mediepedagog berättar att
den första dagens” rörighet” i en workshop brukar stillas dag två, när eleverna spelat in och
”fångats av sin egen röst och sin berättelse”. 55 Man kan trollbindas av en berättarröst, men att
mötet med den egna rösten kan kännas obehagligt privat och främmande på samma gång fick jag
erfara under den workshop jag själv höll i.

2.3 Stillbild och rörlig bild
2.3.1 Film
När man jobbar med digitala berättelser redigerar man stillbilder i iMovie eller Moviemaker.
Rörelser över enskilda fotografier och in/utzoomningar liksom övergångar ger känslan av rörelse
i bildspelet. Digitala berättelser liknar film, men är det ändå inte. Film kan beskrivas som ”en
falsk analogi som falsifierar seendets egentliga process […] [och] delar upp allt i en serie
nupunkter som sedan adderas eller syntetiseras för att skapa en skenbar upplevelse av flöde.”56
Den personliga berättelsen tillsammans med den ”fejkade” filmen ger en dokumentär känsla.
Autenticitet är ett begrepp som beskriver något viktigt både vad det gäller form och innehåll hos
digitala berättelser. Och som en informant menar att när det blir lite taffligt, så höjer det bara
känslan av autenticitet. ” ’Den är från verkligheten’ […] i vårt dokusåpasamhälle så är det ju
viktigt. Dramaturgiskt så är det viktigt.”57
McLuhan sa på 60-talet att film tillhörde heta media. Det lämnas inte särskilt mycket över till
publiken att fantisera om. Ett hett medium fyller ett sinne och är fulladdat med information.58 Att
titta på en enda digital berättelse kan ge just den ”mätta”, kompletta känslan – berättelsen är sig
själv nog. Filmerna är ibland mer av beskrivande och redovisande än berättande karaktär. Teman
som Vad jag gör på nätet, När jag lärde mig något nytt ger svar på den ställda frågan, men
överraskar mer sällan berättarmässigt. Intressant blir det att se flera filmer i samma tema, eller
från exempelvis en speciell grupp/klass.
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2.3.2 Economy
Digital storytelling betonar vikten av economy, att hushålla med orden i förhållande till bilderna,
och menar att det finns en ytterligare berättelse i hur bilder ställs till ord. Att jämföra med
retorikens ide om att en bra berättelse har ett yttre och ett inre förlopp. Detta är inom
bildpedagogik grundläggande insikter och medel, men inget som tas upp i undersökta workshops.
I de filmer jag har tittat på förankrar bilder oftast texten. Bilderna illustrerar det som sägs;
”Det tycker jag är tråkigt…” illustreras med ett foto på en tjej med ledsen mun. ”Sen tittar jag på
YouTube…” illustreras med en bild YouTubes logotype. Filmer gjorda av yngre deltagare är i
högre grad förankrande på detta vis. En mediepedagog menar att yngre inte har förmågan till
abstrakt tänkande på samma sätt.59 Äldre deltagare, vuxna och gymnasieelever har ett större
inslag av bilder med ett symboliskt innehåll. Kanske beror det på att de har fått använda bilder
från internet i högre grad, samt hämtat bilder hemifrån.
Man skulle kunna beskriva resultatet i dessa fall som 1+1=1. Det möjliga, 1+1=3, utnyttjas inte.
En informant som i filmer om förintelsen (Tema förövare, offer, åskådare) jobbat med bara bilder
och musik, menar att unga har bildspråket i sig.60 Frågan är om de kan använda det.
Yngre deltagare i workshops använder kameran mycket. De är flitiga användare av
mobilkameran och poserar vant för varandras foton till filmerna. Ofta tar de bilderna dag två i
workshopen. De allra flesta tycker att det är kul att synas – de vill verkligen vara med på bild!61
En del av bilderna som de unga använder kan ses som ”lo-fi-bilder” (i motsatts till Hi-fi…). I
tider då vi omges av HD-skärmar till Tv:n och var och varannan digitalkamera har 10 Mb
upplösning i bilderna, så fotograferar unga med ”pixliga” mobilkameror och laddar ned
lågupplösta Googlebilder till sina filmer. Unga använder inte scanner i särskilt stor utsträckning –
har man en teckning så fotograferar man av den – det går snabbare. Ingen verkar besväras av eller
kommentera den låga bildkvalitén.62
Illustrationer som används i filmerna är med något enstaka undantag mycket enkla och ganska
naivt utförda. En del använder sig av Paint – även där blir illustrationerna enkla. I min egen
workshop använder eleverna teckningar när de inte hittar eller kan fotografera andra bilder som
illustrerar vad de vill. Spännande blir det när ”min lyxvilla”, i en film på temat Drömboende
59
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illustreras med en naiv skiss på ett hus modell en dörr och två fönster…

2.4 In i skolan
2.4.1 Ovanligt lärande
Unga idag kallas ibland för den institutionaliserade generationen.63 Man går i skolan länge.
Många lärare brottas med hur man ska göra lärandet lustfyllt?
Ungdomsforskaren Thomas Ziehe beskriver samtiden som en andra modernisering och
beskriver livskänslan under denna tid som ”betydligt mindre förtrollad av det nya – den är mer
bruten, konsekvensmedveten och desillusionerad, [och menar att] detta får vidsträckta
konsekvenser för det dagliga pedagogiska arbetet i skolan”.64 Han menar att ungas förväntningar
idag inte är präglade av den ”Kennnedyeffekt” [positivt – med strålande framtidsutsikter] som
präglade den första moderniseringen. Problematiken för unga idag är inte att kämpa för att få
tillträde till vuxenlivets domäner utan snarare att kämpa med kraven på allt de ska klara av i sina
liv. Repressionsfrågan förskjuts till en fråga om mening och motivation.65 Skolan ska inte bortse
från det som viktigt och fascinerande för unga, men ”därmed inte sagt att den okritiskt ska syssla
med sådant som intresserar de unga. Men den ska vara medveten om att dessa fascinationskrafter
alltid är närvarande i klassrummen.”66

Ziehe forskar mycket kring hur lärandeformer kan designas för att engagera i skolan;
”Inte som en fördubblig av vardagsvanorna, utan som ett möjliggörande av det ej invanda,
ovanliga lärandet. Inte att lyfta ner allt på ett vardagligt plan, utan att göra något icke-självklart.
Betraktat på detta sätt blir lärostoffet i bästa fall inte en kopia av verkligheten, utan symboliska
beståndsdelar av en annan, kognitivt konstruerad värld i elevernas huvuden. Lärostoffets värde för
lärandet mäts således inte utifrån dess livsrealistiska placering, utan utifrån dess nyhetsvärde i
förhållande till den ’kognitiva kartan’ i elevernas huvuden; dess värde mäts utifrån om det kan
hjälpa eleverna att tänka temaområdena på ett ’nytt’ sätt och skapa ordning i huvudet” 67
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Mina lärarinformanter talar mycket om vikten av lust i skolarbetet. En lärarinformant betonar att
när han åker till Kulturskolan med en klass handlar det mer om lust än om lärande, och att det är
viktigt att lämna skolmiljön och svetsa samman gruppen. Han säger också att han ser elever som
inte gör så mycket väsen av sig i en traditionell skolsituation jobba med liv och lust och lyckas att
göra fantastiska filmer. De som i skolan ibland kallas för svaga elever får andra möjligheter att
uttrycka sig och att lyckas. Ofta vill de inte sluta arbeta.68
En annan SO-lärare menar att det bästa med digitalt berättande i skolan är att det ger ett
tillfälle till reflexion. Samtalen kring filmerna blir det värdefulla. Det går att utvärdera vilken
kunskap som skapats, menar han. Dessutom är det ett sätt att nå målen som handlar om kritisk
reflexion. Han säger i samband med detta att allt hänger på tid. Att man avsatt tillräckligt med
timmar – och det behövs många!69
Arbetet med en digital berättelse är genomförbart i skolan på ett annat sätt än film, som ofta
blir stora och tidskrävande projekt, enligt Kulturskolans mediepedagog.70 Att kunna presentera en
form som är väldigt konkret är mycket bra för skolans värld och för estetiskt arbete.71

2.4.2 Demokrati
I arbetet med digitalt berättande finns på Kulturskolan och på UR ett uttalat demokratiperspektiv;
alla kan få tillgång till tekniken (gratisprogram) och alla kan lätt lära sig att ”lägga upp/ut” sina
åsikter till en allmänhet på nätet (även om det visat sig att nästan inga vill det)72. Att alla kan göra
sin röst hörd i de mediala kanalerna är tänkt som en demokratiaspekt. På Kulturskolan får
eleverna efter avslutad workshop med sig sin egen film i mobilen, som de kan lägga ut på nätet
själva sedan. På frågan om de gör det, svarar mediepedagogen nej.
En SO-lärare som lagt ut filmer från skolprojekt på YouTube, säger att just det inte var särskilt
intressant för eleverna – kanske mer ett spännande pedagogiskt grepp för lärarna.73 En annan
lärare menar att unga tittar på och konsumerar en annan typ media. You Tube t ex är
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underhållning och musik för de flesta unga och den karaktären har inte riktigt dessa filmer. 74
Frågan är dock om inte en demokratiaspekt är just effekten av ”proffsigheten” som
redigeringsprogrammens ”färdiga” form garanterar – det självförtroende som kan utvecklas ur
känslan av att man fått till en ”riktig film”. Eller som en elev uttryckte det i eftertexten; ”Filmen
är gjord av mig [klipp] Musiken är gjord av mig, [klipp] Va’ fan allt är ju gjort av mig!!”
Något som flera informanter framhäver som en viktig poäng är att alla kan få till ”proffsiga
filmer”. Alla mina informanter säger att tekniken brukar vara det minsta hindret för de unga. Barn
och unga har ett okomplicerat förhållande till tekniken, och fastnar sällan i problem där. På
Kulturskolan påpekar man dock att det kan vara stor skillnad i barns förmåga att hantera datorer
beroende på vilken tillgång de har till datorer på sin fritid eller i hemmet.75
Sant är att unga inte fastnar i bildämnets ”avbildningsproblematik”. Upp till mellanstadiet
handlar estetiskt arbete ofta om att ”rita och berätta”, och barn uppmuntras i detta, men vad
händer sedan, vad tar vid? Här finns en möjlig estetisk aktivitet, kopplad till berättandet som
lämnar ”rit-tvånget” bakom sig.
Mediepedagogen på Kulturskolan där berättar att under hennes tid är det bara två elever som
inte har slutfört sina projekt.76 Man skulle kunna misstänka att den korta tiden på en workshop
kunde vara stressande, men det kan också var svårt med projekt i skolan där man alltid kan jobba
lite till, eller skjuta upp något avslut till nästa vecka…
Killar brukar ofta dominera vid datoranvändning, men de verkar inte ha något övertag när de
gör digitala berättelser. Samtliga mina informanter menar att detta arbete verkar jämställt för
killar och tjejer.
Kirsten Drotner påpekar något viktigt angående att avsluta arbeten: ”Att arbeta utifrån de små
succéernas strategi är kanske särskilt viktigt i förhållande till de unga, som inte på förhand har en
stor självkänsla, och som därför snabbt blir rastlösa, modlösa och tenderar att bli arga.”77

3 Resultat och tolkning
3.1 En modifierad ”Wow!”- känsla.
När jag först hörde talas om religionsprovet som gjorts i digitala berättelser blev jag eld och
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lågor! Wow! Precis vad jag hade fantiserat om att man kunde göra – och haft i bakhuvudet inför
detta arbete. När jag senare såg de filmerna blev jag besviken, nästan besvärad. De var ju inte alls
så ”bra” som jag hade tänkt att de skulle vara! Den först workshop som jag själv hade varit med
på gav ju så många olika sorters berättelser på väldigt varierade bildspråk. Detsamma gällde för
de digitala berättelser som jag sett på nätet. Var detta mindre lyckade digitala berättelser?
Digitalt berättande är ingen trollformel som per automatik ger fantastiska berättelser och leder
till utvecklande lärprocesser, men det är inte heller ”bara ett vanligt bildspel”. Jag ser att det har
en stor potential som engagerande arbetsform för ett ovanligt lärande i skolan. Det kan användas
till personligt berättande, det kan vara en alternativ redovisningsform, en kunskapstest eller en
”sökmotor” om man till exempel initialt inför ett projekt vill ta reda på vilken förförståelse som
finns om något ämne. Det kan fungera som diskussionsunderlag. Att få ett likartat utfall i uttryck
hos filmerna hos en grupp som arbetat tillsammans i ett tema ger lika stora möjligheter till
reflektion och kunskap som ett mera differentierat resultat.
För att verkligen få ut något nytt, för att få till en lärprocess så krävs det kunskap hos lärare som
inbegriper både narrativ kompetens, en viss digital kompetens och en förståelse för att det
vidgade textbegreppet ställer krav på en kunskap om bildspråk. Medialiteracy är nödvändigt för
att kunna tolka den visuella kultur vi lever i. Det räcker dock långt med ett intresse av att förstå
hur vi kommunicerar och hur vi strukturerar vår kommunikation.

För att bli bra måste man träna, vid inlärning gäller repetition som en grundregel och samma
får sägas gälla för digitalt berättande. Övning ger färdighet; i bildspråk, i berättandeteknik, i
förmåga att tala om visuellt material, i teknisk kunskap, både för elev och lärare. Det kan vara
svårt att låta digitalt berättande bli ett vardagligt inslag i skolan. Som en lärare i svenska uttryckte
det (med en lättnadens suck): ”Bra nu uppfyller vi ju målen med det digitala…”– nu slapp man
göra det på ett tag? Ett regelbundet arbete i och med det vidgade textbegreppet skulle vara bättre
än en workshop då och då. Om man vill arbeta med digitala berättelser måste man ges en chans
att utveckla dem mer. Återvända, göra fler, experimentera.

Vad gäller digital kompetens vill jag fiska upp uttrycket the medium is the message från
McLuhan igen och påstå att digital kompetens i sig inte innehåller något. Det är vad man kan
göra i den digitala världen som är viktigt. Likt McLuhans ständiga exempel – elektricitet – så är
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digital kompetens i sig ingenting, men den förändrar vad vi kan göra och tänka, hur våra
mänskliga gränser, både mentala och fysiska sätts. När man talar om digital kompetens i skolan
verkar det enligt den nya gymnasieutredningen betyda att lärare måste kunna visa, vägleda och
varna (källkritiken!) i den digitala värld där eleverna rör sig.78 Det verkar som att skolan först nu
upptäckt den värld som unga levt i länge, och bara kan ta in den informationssökande,
”bokliknande” funktionen av den digitala världen. Digital kompetens kräver en kunskap som är
ämnesöverskridande och borde kopplas till det vidgade textbegreppet på ett mer självklart sätt!

3.2 Tid och lärande
Demokratid brukar det skämtsamt heta ibland. Många processer tar lång tid – lärande till
exempel. Workshoparbetet på Kulturskolan avslutas med en gemensam titt på filmerna –
reflexion och ytterligare diskussioner finns inte riktigt utrymme för. Mediepedagogen på
Kulturskolan säger att de varit dåliga på utvärdering, det finns helt enkelt inte tid till det.79 Jag har
svårt att avgöra hur mycket efterarbete som görs senare i skolan. Lärarinformanterna hänvisar till
andra lärares kompetenser för att kunna bedöma alla delar. Från min egen praktiska erfarenhet vet
jag att särskilt ämnesöverskridande verksamhet tar tid… Kanske borde skolan helt omarbetas och
lämna det snäva ämnestänkandet.
Om man beskriver lärande som en process där man flyttar sin egen kognitiva position genom
att lära känna det främmande och främmandegöra det kända så ger digitala berättelser en utmärkt
form för den externalisering som krävs för sådana reflektioner. Att inte bara observera och iaktta,
utan, med Ricoeurs formulering, låta tanken böja sig och vända tillbaka mot sig själv.
För att kunna pendla mellan tänkande och aktivitet krävs att vi har tillgång till två språk, både
aktivitetens och tänkandets. I detta fall till både narrativ och visuell aktivitet och till ett språk om
narrativiteten och visualiteten. Det är här jag ser att de praktiska förutsättningar för den digitala
berättelsens möjligheter som lärprocess i skolan, och de andra undersökta platserna brister. Tid
för reflexion avsätts inte i tillräcklig mån och det saknas ett språk för att reflektionen ska få ett
djup.

En särskild lärprocess är utvecklandet av vår egen identitet. Detta är ingen bisak utan något
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som vi ska ges utrymme för i skolan. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet”80
Digitala berättelser som handlar om personliga erfarenheter eller åsikter är mycket starka
identitetshandlingar. Att på ett synligt och hörbart sätt ha uttalat sig ger möjlighet till
självreflexion. Jag använder mig av Johan Asplunds formulering: ”Tankarna kommer efter ordet,
inte omvänt. Dessutom förhåller det sig på det sättet, att man själv inte vet vad man skrivit. Det
får man utforska efteråt.” Här vill jag verkligen betona att det i dessa digitala berättelser är extra
viktigt att ge tid till eftertanke. Estetiskt arbete, likt identitetsarbete är sköra processer. Det
dokumentära uttrycket – ”så här tycker jag” – innebär kanske att man för första gången hör sin
personliga röst, i dubbel bemärkelse – och får syn på sig själv i förhållande till andra.

En grundteori för detta arbete är att kommunikation är förutsättningen för kunskap. En och en
är digitala berättelser underhållande och kanske utvecklande för den enskilde, men det är genom
att arbeta efter ett gemensamt tema och tillsammans titta på filmerna och diskutera, som
möjligheten till lärprocess finns. Det är tillsammans med andra som vi kan korrigera och bekräfta
hur vi ser på vår värld och på oss själva. I skolan är det också viktigt att hitta gemenskap med och
förtroende för den grupp, eller klass, med vilken man förväntas utvecklas. Arbete med digitala
berättelser kan vara ett sätt att få syn på och få förståelse för varandras lik- och olikheter.

4. Slutdiskussion
Berättande, läsning, text. Vi uttrycker oss i termer som om hela världen kunde stava. Kanske
avspeglar denna syn på språk ett ”snävt” textbegrepp sprunget ur ett västerländskt sätt att
kommunicera. Men det visar också på en önskan att förstå varandra, eller att förstå hur vi inte
förstår varandra. Att reflektera kan ge en kritisk distans till oss själva och våra uppfattningar. Vi
måste tänka om våra göranden för att utvecklas. Ställa det privata mot det allmänna, drömmar
mot ideologier. Digitala berättelser ger ett gott underlag för att reflektera om vitt skilda ämnen.

Vad gäller det digitala berättandet kanske det faller på eget grepp när det mytologiseras, med
lägereldar, digital storytelling och särskilda workshops. Måste det narrativa presenteras inbäddat i
80
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sin egen narrativa form, med långa rötter bakåt till ursprunglig samvaro och med det digitala
pekande framåt för att verka relevant? Vi lever ju som bekant i en skog av bilder, men också i ett
hav av berättelser – från familjealbum och historieböcker till KBT-terapier, Face-Book sidor och
Ica-reklam. Det gäller att förstå den visuella narrativiteten som en multimodal vardaglig
företeelse.

En mediepedagog talade om sin önskan att komma tillbaka till enkelheten för att komma vidare
med digitala berättandet. Viktigt är förstås att fråga sig vad komma vidare betyder. Vilket är
syftet med att arbeta med digitala berättelser i skolan. Är det att bidra till en lärprocess eller är det
att få ha kul? Det ”lustfyllda lärandet” kan inte överskattas, men det optimal är förstås
kombinationen!
Jag undrar om man istället för att förenkla ska ”komplicera”, eller fördjupa, för att komma
vidare. Fokusera hårdare på de olika delar, som dramaturgi eller economy, bildspråk, som faktiskt
finns beskrivna i de ursprungliga digital storytelling-konceptet. Joe Lambert uttrycker det så här:
”Despite our emphasis on story, text, and sound, digital media for many storytellers is principally
a visual medium that integrates these other elements.”81 Alla moment är viktiga, men de är
integrerade delar av en helhet. Man kan fördjupa arbetet med de enskilda delarna, till exempel
röst eller bild, fast alltid i förhållande till helheten – att försöka arbeta med en slags hermeneutisk
cirkelrörelse vid produktionen. Tekniken innebär ofta stopp och begränsningar i skolan. Att hitta
ännu enklare metoder för att arbeta med berättande och bilder kan förstås vara eftersträvansvärt.

Jag vill gärna avsluta med att understryka hur kommunikation är grundläggande för förändring
och utveckling, och att vi inte kan frigöra oss från vår egen position. Vi är enskilda individer,
men inte ensamma. Jag tycker att Tomas Tranströmer uttrycker det fint:

Två sanningar närmar sig varann
En kommer inifrån
En kommer utifrån
Och där de möts har man en chans att få se sig själv

81
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Intervju LS, SO-lärare, Växsjö 20090422

Platser där man kan titta på digitala berättelser:
http://www.storycenter.org/stories
http://www.ur.se/rfb/index.php?t=0
www.storyteller.se
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Bilaga 1
Utdrag ur SOU2008:109
3.1.4
Informations- och kommunikationsteknik (IT) som
utbildningsresurs
Lärande består till stor del av kommunikation och bearbetning av
information. Informations- och kommunikationsteknik (IT) är ett
allt viktigare redskap i skolan. Villkor som anses avgörande för
bästa användning av nya undervisnings- och inlärningsmetoder är
att IT används i syfte att förbättra undervisningens kvalitet. Det
gäller att främja praxis där IT inverkar positivt på undervisningen
och inlärningen, så att hänsyn kan tas till de studerandes olika
inlärningsstilar och pedagogiska behov. Det är därför viktigt att
såväl blivande som redan yrkesverksamma lärare stöds i deras nya
och vidgade roll. Det är vidare viktigt att forska kring samt utvärdera hur IT inverkar på resultatet av inlärningsprocessen i form av
förvärvade kunskaper och färdigheter.
Generellt kommer läraren att spela en ny och viktig roll i det
framtida informations- och kommunikationssamhället. IT i olika
former kommer allt mer att genomsyra den vardagliga tillvaron för
framtidens medborgare. Det behövs emellertid en vägledare som
med kompetens och auktoritet kan stödja barn och ungdomar på
väg ut i samhället. Läraren kan genom sin utbildning och erfarenhet
varna för faror på Internet, hjälpa till med såväl sökningsmetoder
som strukturering av funnet material och stimulera till innovativt
tänkande. Läraren kan också vägleda i etikfrågor på nätet, ta upp
frågor om mediehantering, ge sakkunniga råd om ord- och bildbehandling samt skapa förståelse för matematiska samband genom
OECD (2005). Teachers Matter, Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers.
Regeringsbeslut 2006-12-21 U2006/9555BIA, s. 4.
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animerade förklaringar. Vidare kan exempelvis realtidsstudier av
undervattens- eller rymdhändelser med möjlighet till momentan
påverkan av det pågående skeendet genomföras. Fler liknande och
tydliggörande möjligheter öppnar sig inom många ämnen genom
IT. Läraren kan återfå en del av sin förlorade auktoritet och även på
IT-området bli en positiv, kunnig och stödjande kraft för eleverna.
Det kan finnas en osäkerhet hos lärare inför den tekniska
utvecklingen och för att inte ha samma tekniska kompetens som
eleverna. Denna oro är dock inte ett generellt problem. Det finns
många engagerade lärare som är positiva till IT och framgångsrikt
använder IT aktivt och frekvent i undervisningen. På motsvarande
sätt finns det positiva ansatser till integrering av IT inom lärar-
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utbildningarna på flera lärosäten, även om förekomsten ännu inte
är särskilt stor.

Intervjuguide
Detta är mina utgångsfrågor. Alla har inte fått alla frågor, och några har fått även andra frågor
och givetvis följdfrågor, beroende på hur intervjun utvecklat sig.

• När kom du i kontakt med digitalt berättande?
• Vad var ditt första intryck?
• Hur förhåller du dig til digital storytelling och de 7 elementen?
•Är digitalt berättande en intressant arbetsform i skolan?
• Hur använder du digitalt berättande i undervisningen?
• När lämpar det sig bäst?
• Jobbar du alltid med ett tema?
• Hur tycker de att man kan koppla digitalt berättande till kunskapsutveckling?
• På vilket sätt?
• Hur skiljer sig arbetet med vuxna och barn?
• Vilka är de största svårigheterna med arbetet?
• Vilka är de största fördelarna?
• Några oväntade fördelar/nackdelar?
• Är tekniken ett hinder i skolan?
• Vilket är det viktigaste momentet?
• Ger ni det extra utrymme?
• Arbetar ni särskilt med berättandet? Dramaturgi? Retorik?
•Var kommer elevernas bilder ifrån?
• Hur utvärderar ni arbetet?
• Hur följer ni upp?
• Särskilda analysmetoder?
• Lägger eleverna ut sina filmer på nätet sedan?
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