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SAMMENDRAG

Denne masteroppgaven tar for seg digital historiefortelling og de d i g i t a l e

fortellingene som lages innen denne fortellerformen. Formålet med oppgaven er å

undersøke i hvilken grad digitale fortellinger kan omtales som en egen sjanger. I

forkant av å drøfte sjangerperspektivet, gis en grunnleggende beskrivelse av digital

historiefortelling. Intervjuer med sentrale personer innen fortellerformen og egen

observasjon av workshop i digital historiefortelling, har bidratt til min tilnærming til

fenomenet. For å vurdere fortellingene i lys av sjangerteori analyseres et utvalg

digitale fortellinger, der jeg undersøker hvilke likheter de eventuelt deler.

Fortellingene sammenlignes med blant annet dokumentarfilm og blogger, for å se

hvordan fortellingene stiller seg i forhold til andre tekster de deler likhetstrekk med.

Ut fra min forståelse av sjangerbegrepet konkluderer jeg med at digitale fortellinger

kan omtales som en egen sjanger, samtidig som at de deler likehetstrekk med andre

tekster og sjangrer.

ABSTRACT

The subject of this thesis (entitled Digital Storytelling) is to consider in what degree a

digital story is a genre. Prior to considering the genre perspective, I will give a

detailed description of Digital Storytelling. Interviews with key persons within the

concept of Digital Storytelling, in addition to my own observation of a workshop in

Digital Storytelling, have broadened my understanding of the phenomenon. In order

to examine digital stories as a genre, I have analyzed a group of digital stories and

examined the resemblances between these stories. Digital stories share resemblances

with other texts, hence I have compared them with other texts, such as documentaries

and blogs. Based on the genre definition used in this thesis, the study concludes that

digital stories are a genre, but that they also share resemblances with other genres.
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1. INNLEDNING 
 

The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a 

prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different substances – as 

though any material were fit to receive man’s stories. […] All classes, all human 

groups, have their narratives, enjoyment of which is very often shared by men with 

different, even opposing cultural backgrounds. Caring nothing for the division 

between good and bad literature, narrative is international, transhistorical, 

transcultural: it is simply there, like life itself.1 

 

 

1.1 Digital Storytelling 

Vi bærer alle på personlige historier som på godt eller vondt betyr noe ekstra spesielt 

for oss. På forskjellige måter har min interesse for historier alltid ligget i meg. Selv 

har jeg likt å fortelle historier gjennom fotografier. Opp gjennom årene har jeg laget 

utallige fotoalbum, ledsaget av sirlig sølvskrift som en hjelpende fortellerstemme. 

Noen av mine beste minner fra barndommen er da mamma og pappa satt på 

sengekanten og fortalte meg historier fra sin barndom. Også fremmede mennesker 

påvirker meg med sine historier.  

 

Min interesse for historier gjorde kanskje at jeg spisset ørene litt ekstra da jeg hørte et 

radioprogram som handlet om nettopp historieformidling. Fenomenet som ble omtalt 

var Digital Storytelling, en ny type historiefortelling hvor man tar i bruk digitale 

hjelpemidler for å skape og spre fortellinger. Jeg syntes det hørtes spennende ut 

hvordan denne fortellerformen implementerte den tradisjonelle historiefortellingen 

med nye teknologiske hjelpemidler og formidlingsplattformer. Dette var noe som 

interesserte meg så sterkt at jeg bestemte meg for at dette skulle være tema for min 

masteroppgave.  

 

Digital Storytelling er oversatt av meg til digital historiefortelling, ettersom det 

foreløpig ikke finnes en presis norsk betegnelse på fenomenet. I digital 

historiefortelling kombineres klassisk fortellerkunst med nye digitale teknologier. 

Produktet denne fortellerformen gir er fortellinger i digital form, digital stories, hvor 
                                                 
1 Barthes [1966]1996:79 



 

våre egne historier møter dagens digitale uttrykk. Blant annet blir fortellingene 

foreviget med lyd og bilde på en datamaskin og de kan spres via Internett. Disse 

fortellingene har jeg valgt å kalle digitale fortellinger.  

 

En ”fortelling” er ikke bare en teksttype, men også en avledning av verbet ”å fortelle”. 

En fortelling innebærer derfor også en handling, ettersom noen forteller noe til noen. I 

denne oppgaven er derimot en digital fortelling avgrenset til å være et produkt, og 

viser ikke til selve fortellerhandlingen.2 I stedet brukes digital historiefortelling som 

begrep for aktiviteten å fortelle digitale fortellinger og det å produsere dem.3 

 

Generelt sett kan begrepet digital historiefortelling romme alle prosesser hvor 

fortellinger blir til ved bruk av digitale hjelpemidler. Likeledes kan alle fortellinger 

som presenteres ved hjelp av digitale hjelpemidler, som for eksempel Internett, 

klassifiseres som digitale fortellinger. Digitale fortellinger kan derfor være fortellinger 

som folk legger ut på hjemmesidene sine eller i organiserte fora. En fortellerform som 

oppsto tidlig på Internett var nettdagbøker.4 Weblogg - ofte forkortet til blogg, også i 

denne oppgaven - er en nyere form for nettdagbok, men mindre privat. Bloggen 

oppdateres hyppig med korte fortellinger og betraktninger som personer legger ut på 

nett.5 Samtidig gis leserne av bloggen mulighet til å komme med egne kommentarer. 

 

En moblogg er en annen form for blogg. Denne består av fotografier, tatt med 

mobilkamera. Fotografiene beskriver hverdagen til folk ved at de dokumenterer for 

eksempel folks hjem, interesser og husdyr, i tillegg til andre personlige ting og 

hendelser.6 Også videoformatet har gjort sitt inntog i blogging. Denne formen for 

                                                 
2 Det eksisterer ulike betydninger av ordet fortelling. Det er vanlig å skille mellom tre betydninger i 
fortellerteori, også kalt narrativ teori, som for første gang ble lansert på begynnelsen av 1970-tallet av 
den franske strukturalisten Gérard Genette. Disse tre er narrativ diskurs, historie og fortellerhandling. 
Narrativ diskurs viser til hvordan fortellingen er fortalt, historie er det som beskriver fortellingens 
innholdsplan, og fortellerhandling beskriver selve handlingen med å fortelle en fortelling. (Hausken 
1999:53) 
3 Begrepene fortelling og historie kan bety ulike ting. Likevel bruker jeg begrepene om hverandre i 
denne oppgaven, fordi dette ikke er et viktig skille for meg. 
4 En stor lenksamling til norske nettdagbøker finnes på http://www.nettdagbok.no/ 
5 En blogg er et personlig nettsted, skrevet av og for enkeltindivider. En blogg inneholder lenker og 
betraktninger over spesielle temaer eller konsepter bloggeren har innsikt i, eller generelt om livet. 
(Flaaten 2005) 
6 Se bl.a. http://www.zonezero.com/. Dette er en moblog hvor alle som ønsker det kan publisere egne 
bilder. I tillegg til at helt vanlige mennesker blogger, bruker også flere kjendiser weblogger og 
moblogger. Dette gir de en mulighet til å kommunisere med sine fans, på en måte som de ellers ikke får 



 

blogging omtales vanligvis som vblogg. Vbloggen beskrives som alt fra ”[…] cooking 

shows, some are minidocumentaries, some are mock news programs and some are 

almost art films. Most simply are records of ordinary life”.7 Som i de andre 

bloggformatene har andre mulighet til å kommentere vbloggene. 

 

Til tross for at begrepene digital historiefortelling og digitale fortellinger kan brukes 

forholdsvis generelt, benytter jeg begrepene for å henvise til en konkret 

produksjonsprosess og en bestemt type digitale fortellinger. Denne fortellerformen har 

sitt utspring fra Center for Digital Storytelling i California, USA. Fortellingene blir til 

ved bruk av digitale verktøy og de skal formidle en personlig historie fra 

virkeligheten. De handler gjerne om en persons relasjon til et annet menneske, en 

interesse eller et sted.8 Andre fortellinger kan handle om spesielle hendelser som har 

formet personen til å bli det mennesket han eller hun er. Temaene berører viktige ting 

i fortellerens liv og gir derfor ofte følelsesladde digitale fortellinger.  

 

Fortellingene skapes i en gruppesammenheng på en workshop.9 Deltagerne er vanlige 

mennesker som ikke nødvendigvis er kyndige databrukere eller fortrolige med 

Internett. Noe av målet med digital historiefortelling er nettopp at folk skal lære seg å 

gjøre bruk av digitale verktøy. Det er fortellerens egen stemme som benyttes som 

fortellerstemme, ofte akkompagnert med musikk. Hovedsakelig illustreres 

fortellingene med fotografier, men også andre personlige gjenstander som video, 

avisutklipp, tegninger og brev kan brukes. Disse elementene plasseres i 

sammenhengende rekkefølge med en start, et midtpunkt og en slutt, som gir en lineær 

fortelling. Oppbygningen av en digital fortelling er derfor mer eller mindre lik den 

klassiske fortellingen. Selv om fortellingene er lineære i sin form finnes de som regel 

i en kontekst som ikke er det, ved at de publiseres på Internett. I noen sammenhenger 

kringkastes også digitale fortellinger på tv. 

                                                                                                                                            
gjort i de tradisjonelle mediene. Se bl.a. mobloggen til den engelske kjendiskokken Jamie Oliver 
http://www.jamieoliver.com/moblog/. 
7 Boxer 2005 
8 Se f.eks. http://crcp.mit.edu/subhead.php?tab=31&id=27 hvor digital historiefortelling er en del av en 
større ”community building”. Fortellingene handler da om et sted eller et nærmiljø, og brukes for å 
bygge opp under folks stedstilhørighet. 
9 I USA brukes gjerne begrepet ”bootcamp” om gruppesammensetningen, mens jeg har valgt å bruke 
det engelske ”workshop” i oppgaven. Jeg har fornorsket ordet slik at jeg i flertall omtaler workshop 
som ”workshoper”. 



 

Modellen som Center for Digital Storytelling har utarbeidet for gjennomføringen av 

workshopene og produksjonen av digitale fortellinger, følges av flere som lager 

digitale fortellinger.10 I oppgaven min fokuserer jeg på digitale fortellinger produsert 

etter denne fremgangsmåten. Modellen vil bli grundig beskrevet ved at jeg ser på 

hvordan workshopen er bygd opp og hvilke retningslinjer som må følges av 

deltagerne. Dette gjelder også hvilke krav som stilles til utformingen av de digitale 

fortellingene.  

 

Jeg vil videre se på hvordan digital historiefortelling har blitt tatt i bruk av BBC i 

Storbritannia. I tillegg til USA er det hovedsaklig i Storbritannia fenomenet har blitt 

kjent og til en viss grad slått rot. Det eksisterer likevel forskjeller mellom USA og 

Storbritannia i produksjonsprosessen, bruksområdene og publiseringen av de digitale 

fortellingene. Først og fremst skyldes dette at mens digitale fortellinger i USA i 

hovedsak produseres hos private organisasjoner, er det i Storbritannia en sterk 

institusjonalisering av digital historiefortelling gjennom allmennkringkasteren BBC. 

BBC i Wales står bak det mest omfattende og kjente prosjektet i digital 

historiefortelling på verdensbasis; Capture Wales. Prosjektet er senere utvidet til 

England, men da under navnet Telling Lives.11  

 

Det er først i løpet av de siste årene at digital historiefortelling har fått en viss 

utbredelse, også utenfor USA og Storbritannia. I flere land som i Australia, Sverige og 

Norge arrangeres det nå workshoper hvor folk kan lage digitale fortellinger. I tillegg 

holdes det festivaler og konferanser om temaet. Digital historiefortelling har også blitt 

brukt på andre områder enn kun som tradisjonell historieformidling i nytt format. 

Kommunikasjonsformen benyttes eksempelvis i reklame og terapi, og enkelte skoler 

og universiteter tilbyr kurs i digital historiefortelling. Digital historiefortelling 

undervises også som didaktikk for fremtidige pedagoger. Det finnes nettsteder og 

blogger hvor digitale fortellinger publiseres og diskuteres.12 Selv om digitale 

fortellinger i hovedsak blir til i gruppesammenheng, finnes både litteratur og 

                                                 
10 Fremgangsmåten til CDS omtales derfor som ”The Classic Digital Stories Model”. 
(http://lumen.georgetown.edu/projects/postertool/index.cfm?fuseaction=poster.display&posterID=121) 
11 Jeg vil presisere at når jeg skriver ”BBC”, og ikke bruker prosjektenes navn, bruker jeg det som en 
samlebetegnelse på begge prosjektene til BBC. 
12 En omfattende lenkesamling for digitale fortellinger finnes på  http://tech-head.com/dstory.htm. Et 
eksempel på en blogg om digital historiefortelling finnes på http://www.techszewski.blogs.com/. 



 

nettsteder som gir konkrete tips og råd om hvordan man skal gå frem hvis man ønsker 

å lage en fortelling på egenhånd.13  

 

 

1.2 Problemstilling  

Utgangspunktet for oppgaven er mitt ønske om å beskrive digital historiefortelling, og 

å se på utviklingen og praktiseringen av fenomenet. En stor del av oppgaven er derfor 

en kartlegging av digital historiefortelling. I tillegg gir jeg en grundig gjennomgang 

av de ulike retningslinjene som eksisterer innen fortellerformen, ettersom disse er 

sentrale i digital historiefortelling.  

 

Oppgavens teoretiske forankring er sjangerteori. Internett består av et vell av tekster 

med ulik sjangertilhørighet. Her gjenfinnes etablerte sjangrer fra andre medier, men 

også uttrykk hvor opprinnelsen ikke er like opplagt. I et mediefaglig perspektiv kan 

det derfor være interessant å vurdere digitale fortellinger i et sjangerperspektiv. Jeg 

har valgt å formulere oppgavens problemstilling slik: 

 

• I hvilken grad kan digitale fortellinger omtales som en sjanger? 
 

Problemstillingen åpner for flere spørsmål som vil belyse temaet ut fra ulike vinkler; 

Hvordan har digital historiefortelling utviklet seg siden det først dukket opp tidlig på 

1990-tallet? Hvordan blir en digital fortelling til? Hvor publiseres de? Hva 

kjennetegner en digital fortelling? Hvem driver med digital historiefortelling og hvor 

benyttes denne kommunikasjonsformen? Hvor plasseres de digitale fortellingene i 

medielandskapet?  

 

 

1.3 Strukturerende verktøy 

Når jeg skal gå gjennom beskrivelsen av digital historiefortelling har jeg valgt å 

benytte meg av den såkalte ”5W1H”-modellen som et strukturerende verktøy. 

Modellen stiller en rekke spørsmål: why, what, who, when, where og how, derav 

modellens navn. Denne modellen er velkjent metode innen retorikken og 

                                                 
13 Se bl.a. Lambert 2002, Lambert 2003, Porter 2005, http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html, 
 http://www.storycenter.org/cookbook.pdf og http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf 



 

journalistikken. Spørsmålene kan også brukes som utgangspunkt for å kartlegge nye 

sjangrer, noe blant annet Yoshioka, Yates og Orlikowski har gjort når de har analysert 

og kategorisert IKT-basert kommunikasjon i organisasjoner, for å bedre denne 

kommunikasjonen.14  

 

Svarene på spørsmålene vil gi innsikt i ulike kjennetegn og egenskaper ved et nytt 

fenomen, og passer derfor etter min mening godt til å beskrive digital 

historiefortelling. Jeg henviser kun implisitt til modellen når jeg tar for meg de ulike 

spørsmålene i oppgaven. Derfor vil jeg utfylle her hva som sorteres under 

spørsmålene, slik Yoshioka, Yates og Orlikowski bruker dem. Jeg viser også hvordan 

jeg benytter spørsmålene som en rettesnor for å kartlegge digital historiefortelling. Jeg 

går gjennom dem med utgangspunkt i den norske oversettelsen av spørsmålene. 

 

Hvorfor dreier seg om hva som ligger til grunn for et fenomen og hva som er 

motivasjonen bak den. For meg blir sentrale spørsmål hvorfor CDS og BBC driver 

med digital historiefortelling og hvorfor folk ønsker å lage en digital fortelling. Hva 

spør etter innholdskomponentene. I oppgaven blir dette hovedsaklig tekstanalysen av 

de digitale fortellingene. Hvem er alle involverte parter som avsender, mottager og 

forholdet dem imellom. Dette vil i hovedsak si CDS, BBC, deltagerne på workshop, 

og de som fortellingene henvender seg til.  

 

Når har med alle tidsaspektene å gjøre, som hvor lang tid det tar å lage produktet, 

hvor lenge det ”varer”, og hva det medfører av tidsbruk hos mottakeren. Det 

tidsmessige aspektet i digital historiefortelling er blant annet når workshopen holdes, 

hvor lenge den varer og hvor lange fortellingene er. Hvor er sted, både fysisk og 

virtuell plassering. Hvor produseres de digitale fortellingene og hvor blir de 

konsumert? Til slutt ser spørsmålet hvordan på hvilken arbeidsmetode man bruker for 

å lage produktet og måten produktet formidles. Både CDS og BBC har bestemte 

regler for hvordan man skal gå frem for å lage en digital fortelling, ved at de på 

workshopene har retningslinjer for hvordan deltagerne skal gå frem. Hvordan er 

disse? Hvilket medium presenteres digitale fortellinger i, og hvordan presenteres de? 

                                                 
14 Yosioka (et.al) 2001 og Liestøl 2006:256 



 

Jeg ønsker å gi en kronologisk beskrivelse av digital historiefortelling ved å se på 

utviklingen av fenomenet fra det startet opp og frem til hvordan det eksisterer i dag. 

Dette medfører at det vil være en overlapping av spørsmålene. Eksempelvis tar jeg 

samtidig for meg hvor og hvordan digital historiefortelling startet opp, og av hvem. 

Når det gjelder svarene på spørsmålet hva, er disse mer atskilt ettersom spørsmålet 

danner utgangspunkt for tekstanalysen av de digitale fortellingene.  

 

 

1.4 Struktur i oppgaven  

I det neste kapitlet tar jeg for meg metoden som ligger til grunn for oppgaven. Jeg har 

valgt å nærme meg problemstillingene gjennom ulike metoder. Blant annet 

gjennomfører jeg en kvalitativ tekstanalyse av et utvalg digitale fortellinger. Utvalget 

avgrenses ved at jeg ser på digitale fortellinger som er produsert i regi av CDS og 

BBC. Avgrensningen er valgt fordi det er først og fremst disse institusjonene som har 

bidratt til produksjonen av digitale fortellinger. Utvalget strekker seg over en tidslinje 

fra de første digitale fortellingene ble laget på begynnelsen av 1990-tallet og frem til 

høsten 2005. Slik kan jeg se hvordan de eventuelt har utviklet seg gjennom årenes løp. 

Analysen skal bidra til å kartlegge hvilke likhetstrekk som eventuelt finnes i digitale 

fortellinger. Videre har jeg foretatt kvalitative intervjuer av tre personer som har vært 

sentrale innen utviklingen av digital historiefortelling. Intervjuene benyttes som 

supplerende empiri i presentasjonen av digital historiefortelling. Min egen 

tilstedeværelse og observasjon av en workshop hos BBC har også bidratt til min 

tilnærming til fenomenet. 

 

Jeg ønsker at leseren skal få et helhetlig bilde av digital historiefortelling, før jeg 

vurderer de digitale fortellingene i lys av sjangerperspektivet. Etter at jeg har 

beskrevet metoden går jeg derfor over til å gi en grundig gjennomgang av digital 

historiefortelling i kapittel 3. Jeg ser på hvordan fenomenet har utviklet seg siden 

oppstarten på 1990-tallet og hvordan det senere har spredt seg til Storbritannia. Jeg 

beskriver også teknologien og programvaren som benyttes for å lage digitale 

fortellinger. Ettersom fortellingene ikke kan sees uavhengig av det medium det 

presenteres i, vil jeg beskrive konteksten fortellingene opptrer i. Til slutt ser jeg på 

noen av de ulike bruksområdene for digitale fortellinger. 



 

I kapittel 4 presenteres digital historiefortelling og digitale fortellinger ytterligere, ved 

at jeg ser på retningslinjer i digital historiefortelling. Jeg tar da opp hvordan 

workshopen gjennomføres, og hvilke krav som stilles til de digitale fortellingene. Jeg 

tar i all hovedsak for meg retningslinjene hos CDS og BBC, men jeg kommer også 

inn på hvordan digitale fortellinger produseres utenfor disse produksjonsstedene. 

 

Kapittel 5 handler om sjanger. Her drøfter jeg sjangerteori ettersom dette er det 

teoretiske perspektivet jeg benytter meg av. I generell forstand dreier sjanger seg om å 

klassifisere tekster som deler likheter i innhold og/eller form. Også aspekter utenfor 

selve teksten står sentralt i sjangerteori, som forholdet mellom avsender og mottager 

av en tekst. Med fremveksten av dagens medietekster har det oppstått forskyvninger 

fra den tradisjonelle inndelingen med få sjangerklasser til en flora av nye sjangrer. Jeg 

vil derfor presisere hva jeg legger i sjangerbegrepet. 

 

Kapittel 6 består av tekstanalyse av de digitale fortellingene. Ni digitale fortellinger 

blir analysert, ved at jeg ser på fortellingenes tema, karakterer, miljø, struktur og stil. 

Jeg undersøker også fortellingenes tekniske opplysninger, som fortellingenes format 

og datakvalitet. Til slutt gir jeg en kort oppsummering av de likhetene fortellingene 

har, som blir videre drøftet i det neste kapitlet. 

 

I kapittel 7 bruker jeg funn fra analysen til å undersøke fortellingenes likheter, og 

drøfter de digitale fortellingene i lys av sjangerteori. Her trekker jeg inn avsenderne 

og mottagerne av de digitale fortellingene, ettersom de må vurderes i en 

sjangeranalyse. Ved å sammenligne fortellingene med andre medietekster som film og 

ulike former for blogging, vil jeg så forsøke å plassere fenomenet i medielandskapet. 

 

Til slutt i oppgavens avslutning, kapittel 8, oppsummerer jeg oppgaven min og 

konkluderer ut fra problemstillingen. Jeg kommer også med noen forslag til videre 

forskning på mitt analyseobjekt. 

 

For å ha et hjelpemiddel i lesingen av oppgaven og et skriftlig referansepunkt i 

tekstanalysen, har jeg laget en skjematisk oversikt over de digitale fortellingene som 



 

er analysert.15 De ni digitale fortellingene som utgjør mitt analyseutvalg er også 

vedlagt oppgaven på CD-ROM.16 Med bakgrunn i oppgavens tema er det naturlig at 

en stor del av kildematerialet mitt befinner seg på Internett. Fordi mange av mine 

referanser derfor er lange adresser til nettsteder har jeg latt disse stå i fotnoter og ikke 

i teksten. For å være konsekvent har jeg også gjort dette med øvrige referanser, slik at 

oppgaven fremstår mest mulig helhetlig. Alle nettadressene var tilgjengelig pr. 20. 

oktober 2006. 

 

 

1.5 Relatert forskning  

Det er i liten utstrekning forsket på digital historiefortelling. I forhold til andre 

kompetansemiljøer innen nye digitale medier, er vi som interesserer oss for, studerer 

eller forsker på digital historiefortelling, nærmest en liten bekjentskapskrets. Dette har 

gjort det enklere for meg å komme i kontakt med de mest sentrale aktørene innen 

digital historiefortelling. Det er utgitt minimalt av litteratur innen temaet.17 Det meste 

som finnes er enten skrevet i blogger, på hjemmesidene til de ulike aktørene som 

Capture Wales og Telling Lives, eller i forskningsarbeid. I USA er det skrevet en 

håndfull doktoravhandlinger, i tillegg til flere rapporter, om digital historiefortelling.18 

Daniel Meadows, som jobber på BBCs prosjekt Capture Wales, fullførte i 2005 sin 

doktoravhandling om temaet.19 I Australia skriver Jean Burgess på sin 

doktoravhandling, men den er foreløpig ikke avsluttet.20  

 

I Skandinavia er det likeledes lite forskning på dette området. Ved NTNU i 

Trondheim skriver Birte Hatlehol på sin doktoravhandling i mediepedagogikk, hvor 

hun ser på muligheter til å bruke digital historiefortelling i undervisning. Det som 

ellers finnes i Skandinavia, er i hovedsak skrevet av masterstudenter ved Høyskolen i 

Malmö.21 

 

                                                 
15 Vedlegg 1. 
16 Vedlegg 2. 
17 Joe Lamberts bok Digital Storytelling: capturing lives, creating community og Bernejean Porters bok 
Digi Tales: The Art of Telling Digital Stories er de eneste bøkene som hittil er skrevet om digital 
historiefortelling. 
18 Se Davis 2005 og Vanni 2003 
19 Daniel Meadows doktoravhandling er pr. 20 oktober 2006 ikke gjort tilgjengelig. 
20 Burgess 2005 
21 Se Österberg (et. al) 2000, Liliendal 2002 og Wilson 2004  



 

2. METODE 
 

Valg av metode er knyttet tett opp til hva slags kunnskap man søker. Dersom en 

metode alene ikke dekker det man ønsker å finne svar på, kan man kombinere flere 

metoder. Jeg har valgt å benytte meg av kvalitativ tekstanalyse, kvalitative intervjuer 

og observasjon av en workshop i digital historiefortelling. 

 

 
2.1 Kvalitativ tekstanalyse 

For å analysere de digitale fortellingene har jeg valgt å bruke tekstanalyse, som er en 

av flere metodiske tilnærminger innen kvalitativ analyse. Tekstanalyse er en generell 

betegnelse for kvalitative tilnærmingsmåter til tekster. Begrepet ”tekst” varierer med 

ulike forskningstradisjoner. I medievitenskapen snakkes det gjerne om et utvidet 

tekstbegrep, som gjelder alle uttrykksformer utover ren tekst, som levende bilder, lyd 

og musikk.22 Sett i lys av dette kan tekstanalyse også brukes på digitale fortellinger.  

 

Det finnes ingen grunnoppskrift eller oppleste og vedtatte regler for tekstanalysen. 

Fremgangsmåten avgjøres i stedet av egenskapene til teksten(e) som skal analyseres, 

en såkalt objektstyrt analyse.23 I tekstanalysen er det beskrivelsen som er selve 

fundamentet. Den bør ifølge forfatterne av boken Metodebok for mediefag inneholde 

bestemte momenter: ”En beskrivelse bør være styrt av problemstillingen, fokusert mot 

det tekst- og mediespesifikke ved teksten og være informert av relevante teoretiske 

begrep.”24 Valg av teoretisk perspektiv har altså betydning for hvordan man beskriver 

teksten.  

 

2.1.1 Utvalgskriterier 

If we want to know what a western is, we must look at certain kinds of films. But how 

do we know which films to look at until we know what a western is?25 

 
Edward Buscome påpeker i sin problematisering ovenfor, et dilemma som står sentralt 

når det gjelder mine utvalgskriterier: Hvilke digitale fortellinger skal jeg ha med i mitt 

                                                 
22 Denne utvidende bruken av tekstbegrepet bygger på en tese fremsatt av lingvisten Ferdinand de 
Saussure om at all kommunikasjon foregår ved hjelp av tegn. 
23 Østbye (et. al.) 2002:67 
24 Østbye (et. al.) 2002:73  
25 Buscome [1970] 2003:14 



 

analyseutvalg, når fenomenet er såpass nytt at jeg også må klargjøre hva dette er? 

Som forklart i innledningskapitlet handler denne oppgaven både om hva digitale 

fortellinger er og hvorvidt de danner en egen sjanger. I utvalgskriteriene har jeg derfor 

tatt hensyn både til kravet om å kartlegge hva digitale fortellinger er, og til å finne 

frem til et utvalg som viser variasjonene i fortellerformen. Løsningen ble å ta 

utgangspunkt i digitale fortellinger som er laget hos CDS og BBC, fordi de begge står 

bak produksjonen av det de omtaler som ”digitale fortellinger”, og ettersom de er de 

største aktørene innen digital historiefortelling. Videre kriterier for utvalget mitt har 

vært å finne fortellinger fra ulike år og med ulike temaer. 

 

Jeg har valgt å ta for meg to fortellinger fra CDS, to fra BBCs prosjekt i Wales; 

Capture Wales, og to fra Telling Lives, som er BBCs prosjekt i England. 

Fortellingene fra Capture Wales og Telling Lives ble valgt ut fra ulike temaer de er 

sortert under, i tillegg til når de er laget. Hos CDS var derimot utvelgelsen av de to 

fortellingene kun ut fra produksjonsår, ettersom fortellingene her ikke sorteres etter 

tema. 

 

I tillegg til disse seks fortellingene har jeg valgt ytterligere tre fortellinger i analysen, 

til tross for at de ikke er laget på workshoper hos CDS eller BBC. Home Movies av 

Dana Atchley er med fordi Atchley er pioneren innen digital historiefortelling. 

Scissors er inkludert ettersom fortellingen brukes som foregangseksempel hos BBC. 

MomNotMom er også valgt fordi fortellingen er prototypen de benytter seg av hos 

CDS.26  

 

Fordelingen av fortellinger fra de tre aktørene er derfor slik: fem fortellinger fra CDS 

(inkludert Home Movies og MomNotMom), tre fra Capture Wales (inkludert Scissors) 

og to fra Telling Lives. Totalt har jeg fått ni fortellinger som analysegrunnlag. Jeg 

mener at dette antallet er et passende utgangspunkt for min problemstilling, også sett i 

lys av masteroppgavens begrensede omfang. Analysegrunnlaget mitt består av 

fortellinger fra de første workshopene ble holdt og frem til i dag.27 Med dette utvalget 

mener jeg at det også er mulig å skimte en eventuell utvikling i fortellerformen. 

 

                                                 
26 Denne fortellingen er laget på workshop hos CDS i 2000. 
27 1990-2005 



 

I alle de analyserte fortellingene opplyses det om fullt navn på fortellerne. Derfor så 

jeg det ikke som nødvendig å kontakte personene for å informere om at deres 

fortellinger var gjenstand for analyse i masteroppgaven min. To av fortellingene som 

er analysert fra CDS ligger på en URL som ikke er gjort offentlig tilgjengelig. Dette 

er tilfelle fordi CDS kun publiserer én digital fortelling på sin nettside, i tillegg til at 

de har en ”skjult” nettside med 20 fortellinger.28 Selv om to av fortellingene ligger på 

denne nettsiden, har jeg fått tillatelse til å referere til disse.29  

 

 

2.2 Observasjon av workshop 

Flere aspekter ved digital historiefortelling kan ikke dekkes av en tekstanalyse alene. I 

startfasen av arbeidet med oppgaven var jeg derfor tilstedeværende observatør på en 

workshop i regi av Telling Lives, som ble arrangert i Bolton. Jeg fikk da anledning til 

å se hvordan BBC gjennomfører workshopen. BBC tilbød meg å delta allerede høsten 

2004. Likevel ventet jeg til februar 2005 med å gjøre dette, slik at jeg på forhånd 

hadde mulighet til å tilegne meg mest mulig kunnskap om digital historiefortelling. 

 

På workshopens første dag presenterte jeg meg for deltagerne. Jeg sa hvorfor jeg var 

der og hva jeg skulle bruke informasjonen til. Alle stilte seg positive til at jeg kunne 

bruke opplysninger fra workshopen i oppgaven min. Workshopen varte i fem dager 

og jeg var tilstede alle dagene. Fysisk var jeg plassert sammen med deltagerne ved 

bord samlet i en hesteskoformasjon. Mens de jobbet med fortellingene sine tok jeg 

notater om alt som skjedde, fra deltagernes frustrasjon når teknikken ikke fungerte, til 

gleden når fortellingene ble vist for resten av gruppen. Jeg tok notater etter Schatzman 

og Strauss måte å gjøre dette på.30 Det innebar at jeg opererte med tre ulike typer 

notater; observasjonsnotater, teoretiske notater og metodologiske notater. 

Systematiseringen av notatene hjalp meg i ettertid når materialet skulle brukes i 

oppgaven.  

 

Jeg snakket minimalt med deltagerne når de jobbet med fortellingene sine. I stedet 

diskuterte jeg med dem under ukas lunsjer. Jeg fikk da ytterligere informasjon om 
                                                 
28 http://www.storycenter.org/movies/ Jeg kommer tilbake til dette aspektet rundt publiseringen av 
fortellingene, i avsnitt 3.3 og 3.7. 
29 Intervju med Lambert 12.05.2005 
30 Schatzman og Strauss 1973 i følge Østbye (et. al.) 2002:109 



 

hvordan deltagerne opplevde deltagelsen på workshop. Dette var likevel uformelle 

samtaler som derfor også inneholdt informasjon om værforhold i Bolton og 

kommende fotballkamper i byen.  

  

 

2.3 Kvalitative intervjuer  

I tillegg til å delta på workshop og analysere fortellinger, har jeg funnet det nødvendig 

å foreta kvalitative intervjuer. Gjennom intervjuene ønsket jeg å få bedre innsikt i 

hvordan utviklingen av digital historiefortelling har vært hos CDS og BBC. Jeg 

foretok en skjønnsmessig utvelging av intervjuobjekter ved å intervjue personer som 

har sentrale roller i digital historiefortelling. Jeg intervjuet derfor Joe Lambert ved 

CDS, Daniel Meadows ved Capture Wales og Barrie Stephenson ved Telling Lives.  

 

Daniel Meadows og Joe Lambert ble intervjuet gjennom korrespondanse per e-post 

fra og med henholdsvis mars og mai 2005.31 I min første e-posthenvendelse til 

Meadows og Lambert stilte jeg både konkrete spørsmål, i tillegg til å be 

intervjuobjektene fylle ut med den informasjonen de måtte ønske.32 Deretter stilte jeg 

oppfølgningsspørsmål i senere e-poster. Jeg vil påpeke at de første e-postene ble sendt 

en god stund før oppgaven ble ferdigstilt. Hovedsaklig er den informasjonen jeg fikk i 

2005 likevel gyldig i dag, fordi Meadows og Lambert blant annet beskriver den 

historiske utviklingen av digital historiefortelling. For å oppdatere informasjonen har 

e-postkorrespondansen foregått frem til 24. juni 2006. Ved at intervjuene ble gjort pr. 

e-post er de dermed etterprøvbare, noe som er positivt for oppgavens validitet. Jeg 

fikk tillatelse fra begge informantene til å sitere fra e-postene. 

 

Jeg fikk anledning til å intervjue Barrie Stephenson hos Telling Lives i løpet av 

workshopen i Bolton. For å styre samtalen brukte jeg en intervjuguide under 

intervjuet.33 Et semistrukturert intervju gjorde det mulig å tilpasse og utdype 

spørsmålene under selve intervjusituasjonen. Stephenson kunne også utdype sine svar 

                                                 
31 Enquete er et begrep som brukes for en slik form for intervju, der spørsmål og svar avgis skriftlig. 
Man skiller mellom gruppeenquete der respondentene samles i gruppe, eller postenquete der 
spørreskjemaene vanligvis sendes via post (Østbye (et. al) 2002:132). Min form for enquete kan sånn 
sett kalles for e-postenquete. 
32 Vedlegg 4. 
33 Vedlegg 3. 



 

i større grad enn hvis jeg hadde valgt et strukturert intervju.34 Selv om alle intervjuene 

mine utgikk fra spesifikke spørsmål, kan intervju som metode åpne opp for uventede 

dimensjoner og gi nye innfalsvinkler til det som blir studert.35 Dette opplevde jeg også 

i mine intervjuer. Blant annet informerte Lambert meg om CDS sin ”uoffisielle” 

samling av fortellinger, og Stephenson beskrev interne stridigheter i BBC rundt 

satsningen på digital historiefortelling. 

 

Stephensons åpenhet kan ha sin årsak i at intervjuet ble gjort uten båndopptager. I 

stedet tok jeg notater under intervjuet. Forskningsmessig er det viktig at analysens 

validitet er høyest mulig. Analysens validitet kan deles inn i definisjonsmessig 

validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet).36 Ettersom intervjuet ikke ble tatt opp 

på bånd, kan dette gå ut over en valid representasjon av intervjuet. Jeg hadde 

imidlertid ikke anledning til å få tatt det opp, ettersom intervjuet ikke var planlagt. 

Muligheten dukket først opp da jeg ankom Bolton, da Stephenson stilte opp som 

veileder på workshopen grunnet sykdom. Jeg hadde ikke med meg båndoppdager til 

England, noe jeg i ettertid ser at jeg muligens burde ha hatt, i tilfelle en slik mulighet 

dukket opp. For å forbrede meg til intervjuet ble dette gjennomført den siste dagen av 

workshopen. I etterkant av intervjuet sendte jeg en e-post til Stephenson med 

forespørsel om å få bekreftet bruken av informasjon fra intervjuet. Dette fikk jeg 

godkjent i en senere e-post.  

 

Jeg opplevde bare positivitet og samarbeidsvilje fra mine intervjuobjekter. Det faktum 

at jeg ikke fikk noen avslag på forespørsel om intervjuene løfter prosjektets 

reliabilitet.37 Samarbeidsviljen tror jeg grunner i at miljøet er lite og at forskningen 

rundt digital historiefortelling fortsatt er ung. De som er engasjert i miljøet er svært 

entusiastiske i det de arbeider med, og ønsker derfor også å formidle sine erfaringer 

og synspunkter. 

 

                                                 
34 Østbye (et. al.) 2002 
35 Kvale [1997] 2005 
36 Østbye (et. al.) 2002 
37 Jeg ble også positivt overrasket over BBC og Daniel Meadows da jeg samlet fortellingene til CD´en 
vedlagt oppgaven. Det gikk fint å laste ned fortellingene fra CDS, men BBC og Meadows har sperret 
deres for nedlastning. På min forespørsel mailet både Meadows og BBC meg filene til fortellingene. 



 

3. DIGITAL HISTORIEFORTELLING 
 

I dette kapitlet vil jeg se på opprinnelsen til digital historiefortelling, fenomenets 

barneår og hvordan fortellerformen eksisterer i dag. Jeg tar i hovedsak for meg CDS 

og BBC i denne utviklingen, ettersom de er de sentrale aktørene i digital 

historiefortelling. Jeg trekker likevel inn også andre som har bidratt til 

fortellerformens utbredelse. I tillegg redegjøres det for publiseringen av digitale 

fortellinger i dette kapitlet. 

 

 

3.1 Det var en gang… 

Min far har gjennom sitt yrke som filmfotograf reist mye. Et par år tilbake var han i 

det afrikanske landet Mali, et land hvor den tradisjonelle fortellertradisjonen 

fremdeles står sterkt. Jeg fikk se en film fra denne turen. Det som fenget meg var 

hvordan det norske filmteamet kommuniserte med en nomadeklan, etter at dagens 

opptak var i boks. Sittende på matter rundt et bål utvekslet de historier med mimikk 

og fakter og (for min fars vedkommende) gebrokkent fransk.38 Det er sjelden vi i våre 

hjemlige trakter sitter slik rundt et bål og lytter til hverandres erfaringer og 

opplevelser. Med store samfunnsendringer har fortellingens sosiale funksjon også 

endret seg. Filosofen Walter Benjamin mener at informasjonsalderen brøt med 

”fortellingens tid”, og at den spesielle rollen den muntlige fortellerformen hadde som 

erfarings- og kunnskapsformidlende form, mistet sin kraft i tråd med moderniseringen 

av samfunnet.39  

 

Selv om Benjamin hevder at store samfunnsendringer reduserte fortellingens plass og 

betydning i samfunnet, lever fortellingen videre og vi er historiefortellere som våre 

forfedre. På 1800-tallet kom det en lang rekke nye fortellingsformer. Disse 

fortellingene ble formidlet gjennom nye medier som filmen og massedistribuerte 

romaner i bokform. I journalistikken er det i dag en utstrakt bruk av personlige 

historier og fortellinger, ettersom det å fortelle en historie har en enestående evne til å 

engasjere et publikum. Digital historiefortelling er en relativt ny fortellerform. Denne 

                                
                                                 
38 Som tidligere fransk koloni er det offisielle språket i Mali fransk. 
39 Benjamin [1936] 1969 



 

knytter sammen den tradisjonelle historiefortellingen med nye digitale medier. 

Fortellingene er på mange måter de samme, men konteksten og verktøyene har endret 

seg. 

 

 

3.2 De digitale fortellingenes far 

Produksjonen av digitale fortellinger startet opp i San Francisco i USA. Pioneren 

innen digital historiefortelling, Dana Atchley (1941-2000), reiste på kryss og tvers av 

USA med en turné som han kalte Roadshow på 1970-tallet. Han besøkte alt fra små 

lokalforeninger til store universiteter. Presentasjonen hans besto i å fortelle historier 

om ”the offbeat Americans”, hvor han framførte disse i en kombinasjon av lysbilder, 

gitarspill og sanger.40 I 1980-årene fikk han jobb som tv-regissør og sluttet å turnere.  

 

Likevel savnet Atchley turnetiden og det å fortelle historier, og i 1986 tok han kontakt 

med Joe Lambert som jobbet med teaterprosjekter i San Francisco. Atchley ville 

fortelle historier igjen og ønsket å starte et samarbeid. Dette ble imidlertid utsatt. I 

stedet jobbet Atchley på egenhånd med å utvikle et nytt prosjekt; Next Exit.41 Nå var 

det ikke lenger andre menneskers historier han ville formidle, men heller sin egen 

livshistorie. Atchley hadde samlet fotografier, video, filmer, brev og andre personlige 

gjenstander. Av dette materialet laget han i overkant av 60 korte filmer om sitt eget 

liv. Takket være nye digitale verktøy kunne Atchley utvikle måten han tidligere hadde 

fremført fortellingene på. Filmene hans var i QuickTime-format og kan regnes som de 

første digitale fortellingene.  

 

Fram til begynnelsen på 1990-tallet hadde Atchley og Lambert kun sporadisk kontakt. 

Imidlertid ble Lambert så fascinert av Atchleys multimediale fortellermåte i Next Exit 

at han ønsket å samarbeide med ham. Og i 1992 la Atchley igjen ut på reise i USA, 

blant annet med økonomisk støtte fra Lambert.42 Atchley viste nå filmene sine på en 

storskjerm bak seg, mens han selv styrte teknikken fra scenen og guidet publikum 

gjennom historiene sine.  

                                                 
40 Lambert 2002:6 
41 http://www.nextexit.com 
42 Andre land fikk senere besøk av Atchley, bl.a. Japan, Frankrike, Sverige og Tyskland. I 1999 holdt 
han et foredrag på Akershus festning i Oslo. (http://www.nextexit.com/nextexit/nextframeset.html) 



 

 

Atchley satt på en trestubbe 

plassert på scenen. Ved siden 

av seg hadde han en monitor 

som var plassert på noen 

vedkubber, og skjermen 

viste et bål.43 Disse 

elementene var en tydelig 

metafor for den opprinnelige 

muntlige fortellertradisjonen. 

Som den gang måtte folk 

være fysisk tilstede for å se 

Atchleys fortellinger. Men 

med fremveksten av Internett kunne fortellingene spres ytterligere, blant annet 

gjennom Atchleys hjemmeside hvor han publiserte flere av sine fortellinger.44  

 

Atchley var først og fremst en engasjerende historieforteller, også med et stort 

publikum. ”[…] his own performance style was direct and informal, conversational, 

which also tended to diminish the distance between him as a performer and 

audience”.45 Teater og nært beslektede kunstformer har gjennom 1900-tallet integrert 

tilgjengelig kommunikasjonsteknologi, mens de tradisjonelle historiefortellerne har 

vært mindre interessert i å eksperimentere med teknologien.46 Dana Atchley var med 

prosjektet Next Exit et unikt eksempel på hvordan den tradisjonelle historiefortelleren 

kan benytte seg av nye medier.  

 

 

3.3 Center for Digital Storytelling  

Selv om Atchley fortalte fortellinger fra sitt eget liv, kjente flere seg igjen i historiene 

hans. Det er lett å identifisere seg med personlige historier ettersom de gjerne viser en 

                                                 
43 Se bildet til venstre som viser Atchley under The American Music Theater Festival. Bildet som vises 
på skjermen bak Atchley er fra fortellingen Home movies, som er en av fortellingene jeg analyserer i 
oppgaven. Det er for øvrig mulig å se et filmklipp fra et av Atchleys foredrag på www.teachstory.com. 
44 http://www.nextexit.com Selv om Atchley nå er død eksisterer denne nettsiden fremdeles, men den 
oppdateres ikke lenger. 
45 Lambert 2002:8 
46 http://www.humaniora.sdu.dk/narratologi/digstory.html 

FIGUR 1. DANA ATCHLEY PÅ SCENEN  MED NEXT EXIT 
(HTTP://WWW.NEXTEXIT.COM/NEXTEXIT/NEXTFRAMESET.HTML) 



 

emosjonell side av fortelleren. Atchley fikk etter hvert forespørsler fra folk som hadde 

sett forestillingen hans. De ønsket å lage lignende fortellinger med sine egne historier. 

Dette la grunnlaget for at han sammen med Joe Lambert utviklet en modell for en 

workshop, over tre sammenhengende dager, hvor folk skulle få veiledning i digital 

historiefortelling og mulighet til å lage egne digitale fortellinger. 

 

Sammen med kona Nina Mullen oppretter Lambert i 1992 Center for Digital 

Storytelling (heretter forkortet til CDS i oppgaven) som skulle stå som arrangør av 

workshopene.47 Samme år arrangerer Lambert og Atchley sin første workshop. Denne 

holdt de på vegne av det amerikanske filminstituttet (AFI) under en nasjonal 

videofestival.48 Utgangspunktet var at folk skulle få muligheten til å bruke AFIs nye 

digitale mediesenter for å lage korte, personlige filmer inspirert av Atchleys 

fortellinger. CDS har siden denne workshopen og frem til i dag arrangert workshoper 

i 26 stater i USA og i 10 land. Til sammen er mer enn 10 000 digitale fortellinger 

produsert i regi av organisasjonen.49  

 

Workshopene holdes én 

gang i måneden hos CDS 

i California, i tillegg til at 

de jevnlig reiser til andre 

stater i USA. På 

workshopene samles 

mennesker som ikke 

nødvendigvis kjenner 

hverandre, men som alle 

har samme ønske om å 

lage en digital fortelling. 

Workshopen er åpen for 

alle, men en deltageravgift på rundt kr 3 000 kan virke ekskluderende.50 Til 

workshopen må hver deltager ha med seg et manusutkast til fortellingen sin og de 

                                                 
47 http://www.storycenter.org 
48 Lambert 2002:9 
49 Intervju med Lambert 16.05.06 
50 Prisen er $475 pr. mai 2006 (Intervju med Lambert 16.05.06). CDS arrangerer også workshoper på 
bl.a. skoler og universiteter, hvor det ofte er andre som da betaler utgiftene for deltagerne. 

FIGUR 2. HJEMMESIDEN TIL CDS       
(HTTP://WWW.STORYCENTER.ORG) 



 

elementene han eller hun ønsker å bruke i fortellingen, som fotografier, video og 

musikk.  

 

Det er ingen forutsetning at deltagerne må være gode historiefortellere eller 

datakyndige. Veiledere på workshopen hjelper deltagerne med å utvikle fortellingene 

deres og bistår i prosessen med å lage dem digitalt. Deltagerne får også informasjon 

om Adobe Photoshop og Adobe Premiere som er programvaren CDS bruker.51 Både 

informasjon om programvaren og om prosessen med å lage digitale fortellinger, er 

samlet i Digital Storytelling Cookbook. Dette er et hefte som deltagerne får utdelt på 

workshopen.52 Det er lagt opp slik at dette veiledningsmaterialet følger den faktiske 

produksjonsprosessen. 

 

På workshopen får deltagerne se eksempler på digitale fortellinger, deriblant 

fortellingen MomNotMom. Denne benyttes gjennom hele workshopen for å 

eksemplifisere de ulike delene i produksjonsprosessen. På workshopen er det plass til 

mellom 8 og 15 personer. Deltagerantallet er begrenset fordi veilederne skal følge opp 

deltagerne nøye. I tillegg skal deltagerne bli kjent med hverandre gjennom å dele 

fortellingene sine med hverandre, noe som også medfører at gruppen ikke må være for 

stor. Når workshopen er ferdig, får hver deltager med seg et eksemplar av fortellingen 

sin på enten CD-ROM, DVD eller VHS.53  

 

Dana Atchley publiserte som sagt et utvalg av fortellingene sine også på nettsiden 

sin.54 De digitale fortellingene som produseres på workshop hos CDS kan også legges 

ut av deltagerne på deres egne hjemmesider på Internett.55 Deltagerne har derimot 

ingen felles publiseringsplattform gjennom CDS, som kun har den digitale 

fortellingen MomNotMom på sin hjemmeside.56 I følge Joe Lambert hos CDS vil de 

ikke publisere fortellinger fordi de ikke vil befatte seg med copyright-problematikken: 

                                                 
51 Helt siden CDS startet opp med workshop har de brukt denne programvaren. 
52 http://www.storycenter.org/cookbook.html 
53 Jeg skriver mer utfyllende om gjennomføringen av workshopen i neste kapittel. 
54 http://www.nextexit.com 
55 Se bl.a. http://homepage.mac.com/eportfolios/workshop/links.html 
56 Jeg mener her de som melder seg på workshop hos CDS og ikke kurs som CDS bl.a. gjennomfører 
på skoler. I slike tilfeller kan det være at en skole eller et universitet velger å legge ut de digitale 
fortellingene på sin hjemmeside e.l., men dette er da opp til dem, og ikke noe som gjøres av CDS. 



 

”We do not publish because we do not concern ourselves with copyright issues, and 

therefore web publication is less than critical.”.57  

 

For CDS er det viktigste at deltagerne får lage en digital fortelling akkurat slik han 

eller hun ønsker at den skal bli, uten at det legges føringer på fortellingen ut fra 

rettighetsspørsmål.58 Til 

tross for at CDS ikke har 

mer enn én fortelling på 

deres hjemmeside, viser det 

seg at de har en samling på 

20 fortellinger som ligger 

på en webadresse som de 

har valgt å ikke 

offentliggjøre.59 Følgelig er 

dette fortellinger som de 

fleste ikke får sett. 

                   

I tillegg til å veilede personer til å lage deres egne digitale fortellinger, jobber CDS 

med å formidle historier for andre aktører. En digital fortelling kan blant annet 

fungere som et markedsføringsverktøy for bedrifter. ”[…] by applying the rich media 

techniques of digital storytelling called emotional brand-building”.60 I 1999 

samarbeidet Atchley med Coca-Cola og produserte 32 digitale fortellinger for deres 

museum i Las Vegas.61 Han hadde også andre store firmaer på kundelisten sin, som 

det multinasjonale konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers og reklamehuset Leo 

Burnett. Digitale fortellinger var, slik Atchley så det, altså ikke begrenset til vanlige 

menneskers historier, men de kunne også anvendes på flere områder der det var mulig 

å lage en digital presentasjon for et publikum. 

 

                                                 
57 Intervju med Lambert 11.05.05 
58 Jeg vil ta for meg rettighetsspørsmål knyttet til hvorfor CDS ikke publiserer fortellinger i avsnitt 3.7. 
59 www.storycenter.org/movies I Lamberts bok om digital historiefortelling henvises det, med URL-
adresse, til en av disse fortellingene (Lambert 2002:70). Også på enkelte blogger og nettsider til andre 
aktører innen digital historiefortelling, henvises det til URL-en. Se bl.a. 
http://sitedigitalstory.blogspot.com/ og http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf 
60 http://www.nextexit.com/dap/dapframeset.html 
61 www.nextexit.com/dap/woc/truestory1.html 

FIGUR 3. CDS HAR PUBLISERT ET UTVALG DIGITALE 
FORTELLINGER (HTTP://WWW.STORYCENTER.ORG/MOVIES/) 



 

I de neste avsnittene vil jeg gå over til å beskrive hvordan digital historiefortelling har 

etablert seg i Storbritannia. Jeg vil da blant annet komme inn på at digitale fortellinger 

blir sendt på tv gjennom BBC, i tillegg til at de publiseres på Internett. I USA er det 

ingen store medieinstitusjoner som publiserer digitale fortellinger på tv, slik det gjøres 

i Storbritannia. Imidlertid har den lokale tv- og radiostasjonen KQED i California et 

pågående prosjekt innen digitale fortellinger.62 Målet med KQEDs satsning på digitale 

fortellinger er å tilby folk de nødvendige ferdighetene for å kunne lage digitale 

fortellinger på egenhånd.63 KQED arrangerer gratis workshop som varer i to 

sammenhengende dager. De publiserer kun et lite utvalg digitale fortellinger på 

prosjektets hjemmeside, men kanalen er i gang med å innhente tillatelse til å vise flere 

av de rundt 200 digitale fortellingene som har blitt produsert hos dem.64  

 

KQED var i 2005 hovedsponsor for The Digital Storytelling Festival.65 Denne 

festivalen ble for første gang arrangert i 1995 i California etter initiativ fra Dana 

Atchley. Den har siden blitt en årlig begivenhet hvor folk fra hele verden samles for å 

dele erfaringer med denne fortellingsformen. Etter at Atchley døde i november 2000 

drives festivalen videre av kona Denise Atchley. 

 

 

3.4 Wales 

Utenfor USA er det først og fremst i Storbritannia, gjennom allmennkringkasteren 

BBC, at digital historiefortelling til en viss grad har blitt kjent. Fotograf og foreleser i 

journalistikk ved Cardiff University i Wales, Dr. Daniel Meadows, jobbet i 2000 med 

Digilab, en enhet som skulle forske på bruk av multimedia i journalistikk og i andre 

kommunikasjonsformer. Han kom i denne sammenhengen over hjemmesiden til Dana 

Atchley. Fascinert og inspirert av Atchleys digitale fortellinger reiste Meadows til 

California hvor han deltok på en workshop i november 2000, arrangert av CDS. Kort 

tid etterpå laget han flere digitale fortellinger som han viste til kollegene i Wales.  

 

                                                 
62 KQED er den mest sette lokale TV-stasjonen i USA med over 5 millioner seere hver måned. 
(http://www.kqed.org/) 
63 http://dsi.kqed.org/index.php 
64 De forsøker å få til dette i løpet av 2006. 
65 http://www.dstory.com/dsf_05/ 



 

I januar 2001 ba instituttlederen på Cardiff School of Journalism ved Cardiff 

University, professor Ian Hargreaves, BBC Wales om å starte et prosjekt som "[…] 

uses digital, multimedia storytelling in Wales as a way of connecting the BBC more 

closely to communities".66 Han henviste til den digitale fortellerformen som kollegaen 

Daniel Meadows hadde blitt kjent med via Dana Atchley og hos CDS. Hargreaves 

mente at digitale fortellinger ville bedre BBCs posisjon som formidler av ”folkets 

røst”.  

 

Fra begynnelsen av 2000 hadde BBC i Wales satset på en ny interaktiv strategi, kalt 

BBCi, hvor det ble fokusert på å tilby lokalstoff på BBCs Internettsider.67 I tillegg 

skulle nye medier brukes som et verktøy for å ta vare på, hedre og fortelle historier fra 

mennesker i hele Wales. Som allmennkringkaster ønsket BBC at lisensbetalerne 

skulle få større mulighet til å delta i utformingen av medieinnholdet, og at Internett 

skulle brukes i denne prosessen. Digital historiefortelling passet derfor godt inn BBCs 

strategi.68  

 

3.4.1 BBC som allmennkringkaster 

Det kan være på sin plass med en kort gjennomgang av allmennkringkasterens 

historie og rolle i samfunnet for å forklare hvorfor BBC i utgangspunktet fattet 

interesse for digital historiefortelling. De tidligere privateide kringkastingsselskapene 

i de fleste vesteuropeiske land, ble i mellomkrigstiden satt til side av statlige 

monopoler.69 Bakgrunnen for dette var et ønske om en radio, og senere et fjernsyn, 

som skulle være tilgjengelig for hele befolkningen for en rimelig sum; en public 

service broadcasting. På norsk kjenner vi dette som allmennkringkasting. Tanken bak 

allmennkringkastingen var at et velfungerende offentlig rom er en nødvendig 

forutsetning for å skape demokratiske forhold.70  

 

”In having to negotiate the provision of what could be considered ”quality” content, 

public service broadcasting directs itself towards an audience that is presupposed, 

                                                 
66 Meadows 2003:189 
67 I-en i BBCi står for interactive. 
68 http://www.itwales.com/999401.htm 
69 BBC ble etablert i 1927 og NRK i 1933. 
70 Garnham 1986 i følge Hartley 2002:190 



 

fixed and homogenous.”71 Allmennkringkastingen har fått kritikk for å være elitær, 

fornekte forskjeller innen en nasjon, og å ekskludere enkelte interesser, kulturer og 

preferanser som ikke stemmer overens med den dominerende framstillingen av 

borgeren, som allmennkringkastingen henvender seg til.72 Allmennkringkastings- 

institusjonene har hatt ulike profiler i de forskjellige landene avhengig av blant annet 

politiske, sosiale og kulturelle styrkeforhold. Eksempelvis har BBC vært preget av en 

mer elitær og hierarkisk ovenfra - og - ned - holdning i sin programvirksomhet enn 

NRK.73  

 

Omdømmet som elitær har folk både utenfor og internt i BBC uttrykt bekymring for.74 

BBC har derfor hatt flere prosjekter for å nærme seg befolkningen og ”menigmann”. 

Allerede på 1930-tallet laget BBC i Manchester radiodokumentarer om og med ”the 

ordinary man”. Siden 1994 har BBC hatt prosjektet Video Nation. Her blir vanlige 

mennesker oppfordret til å filme hverdagen sin. Deretter sender de inn materialet til 

BBC, som redigerer dette og lager en kort film. Filmene fra Video Nation blir i dag 

publisert på prosjektets hjemmeside på BBCs nettsider.75  

 

Den største og viktigste forskjellen mellom disse prosjektene og digital 

historiefortelling er at det ikke lenger er BBC som redigerer innholdet i de digitale 

fortellingene. Aldri før har innbyggerne i Wales hatt en lignende mulighet til å 

uttrykke seg. I tillegg til å være mediekonsumenter kan de nå også stå som 

bidragsytere og medieprodusenter. 

  

3.4.2 Capture Wales 

Tre måneder etter at Ian Hargreaves presenterte digital historiefortelling for BBC 

Wales, i april 2001, annonserte BBC Wales at de skulle starte et pilotprosjekt i digital 

historiefortelling. Dette skulle de gjøre i samarbeid med Cardiff University. BBC 

inviterte CDS til Wales, slik at CDS kunne bistå dem i oppstartfasen. Prosjektet ble 

døpt Capture Wales og Daniel Meadows ble tildelt det kreative ansvaret. 

 

                                                 
71 Hartley 2002:190 
72 Hawkins 1999 i følge Hartley 2002:191 
73 Syvertsen 1992:25 
74 Intervju med Stephenson 17.02.05 
75 http://www.bbc.co.uk/videonation/ Over 1200 filmer hittil produsert. 



 

I juli 2001 ble den første workshopen arrangert. Etter dette har de holdt minst én 

workshop i måneden med plass til 10 deltagere. Deltagelsen er gratis. Det ble fra 

første stund lagt vekt på at deltagerne skal ha kontroll i alle ledd av 

produksjonsprosessen. Det skal være deres ideer, ord og bilder som blir brukt, og det 

er de selv (med veiledning) som står for redigeringen av fortellingene. 

 

Tre til fire personer fra Meadows sitt team rullerer på å reise rundt i hele Wales med 

sitt mobile verksted. Dette består i hovedsak av bærbare datamaskiner, digitale 

kameraer, skannere, og innpillingsutstyr til lyd. De besøker både byer og mindre 

tettsteder. Workshopene blir arrangert på offentlige steder som folk har en tilknytning 

til, som for eksempel biblioteket og samfunnshuset. For å skaffe deltagere, opplyser 

BBC om kommende workshoper på hjemmesiden sin.76 I tillegg tar BBC kontakt med 

lokale foreninger på stedene de skal besøke og annonserer i lokalaviser. De gir da en 

kort beskrivelse av digital historiefortelling, i tillegg til at de informerer om et 

kommende informasjonsmøte.  

 

Informasjonsmøtet holdes et par uker før workshopen, hvor det opplyses ytterligere 

om hva konseptet går ut på. De fremmøtte får se digitale fortellinger som har blitt til 

på tidligere workshoper, og blir så invitert til å søke. Søkerne må skrive kort om 

historien de ønsker å fortelle, i tillegg til hva de har av datakunnskaper.77 Den største 

utfordringen med workshopene er å skaffe deltagere ettersom mange antar at de ikke 

har en historie å fortelle og ikke tror de klarer det tekniske. Gjennomsnittlig får de 20 

søkere til de 10 plassene de har til rådighet.78 

 

Det var hos CDS Daniel Meadows lærte om digital historiefortelling, og CDS 

instruerte Capture Wales i oppstartfasen. Capture Wales gjennomfører derfor 

workshopen i all hovedsak slik det gjøres hos CDS.79 BBC har imidlertid utvidet 

workshopen fra tre til fem dager, slik at deltagerne skal ha bedre tid til å lage 

fortellingene sine. Deltagerne tar utgangspunkt i fortellingene sine og ønsket om å 

skulle formidle noe, og bruker så teknologien til å sette sammen historiene. På denne 
                                                 
76 http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/ 
77 BBC vil gjerne ha deltagere som ikke har datakunnskap, men for å rekke å veilede ti personer som 
skal få ferdig fortellingene sine på fem dager, kan ikke alle være uerfarne med data. (Stephenson 2005) 
78 Intervju med Stephenson 17.02.05 
79 Dette går jeg nærmere inn på i neste kapittel, hvor jeg beskriver retningslinjene de følger på 
workshopene hos CDS og BBC.  



 

måten lærer de å nyttegjøre seg programvaren gjennom arbeidet med sine egne 

prosjekt. Som på workshopen hos CDS, beskriver og illustrerer BBC fremgangsmåten 

i Adobe Photoshop og Adobe Premiere ved å benytte seg av en digital fortelling. BBC 

bruker Daniel Meadows sin egen digitale fortelling Scissors til dette formålet.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CDS begrunner valget av Premiere med at det er et godt og enkelt 

redigeringsprogram, også for de deltagerne som er førstereis i slik medieproduksjon. 

”We use Adobe Premiere because it represents a mid-range product that still can be 

taught to beginners, or at least we can teach it, we don’t suggest you start with this in 

the classroom or home”.81 BBC har en tilsvarende begrunnelse for valget av Premiere. 

De mener at dette programmet har et godt brukergrensesnitt, og kan med enkle grep 

integrere stiliserte bilder og grafikk i videoredigeringen.82  

 

Photoshop og Premiere er tilgjengelige for både Mac og PC, men CDS og BBC 

bruker Mac fordi Apple tradisjonelt har hatt bedre tilrettelagt hardware og software 

for bilde- og videobehandling. Apples programvare har generelt et svært godt 

                                                 
80 http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html  
81 Lambert 2002:178 
82 Meadows 2003 

FIGUR 4. MED UTGANGSPUNKT I SCISSORS  LÆRER DELTAGERNE BL.A. HVORDAN DE TAR BILDER OG 
LYD FRA RESSURSFOLDEREN SIN TIL TIDSLINJEN  I ADOBE PREMIERE (MEADOWS 2003:191) 



 

tilpasset brukergrensesnitt for ”ikke-profesjonelle” brukere. Mac har dessuten 

standard hardware som for eksempel firewireinngang og grafikk- og videokort. 

 

Alle fortellingene som lages på workshopen legges ut på hjemmesiden til Capture 

Wales.83 Hver uke publiseres en ny fortelling som ukas ”hovedfortelling”, inkludert et 

intervju med fortelleren. I tillegg publiseres fortellinger fra workshopene jevnlig etter 

hvert som de blir produsert. Hittil har over 440 personer laget digitale fortellinger på 

workshoper i Wales.84 Hjemmesiden til Capture Wales består derfor av en omfattende 

samling fortellinger. Her er fortellingene inndelt etter temaer som kjærlighet, familie 

og minner. Det er også mulig å søke etter fortellinger ut fra hvor i Wales 

historiefortellerne kommer fra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     

                           FIGUR 5. HJEMMESIDEN TIL CAPTURE WALES INNHOLDER OVER 440  
                   DIGITALE  FORTELLINGER (HTTP://WWW.BBC.CO.UK/WALES/CAPTUREWALES/) 

 
Flere fortellinger er sendt på tv etter at den første digitale fortellingen ble vist på 

BBCs kanal i Wales i november 2002. Da hadde programsjefer og redaktører sett et 

utvalg digitale fortellinger og blitt overbevist om at de hadde sendekvalitet for tv. 

Dette ble starten på at digitale fortellinger nå sendes fast på BBC2W.85 Mot slutten av 

2005 var nærmere 250 fortellinger vist på denne kanalen.86  

 

                                                 
83 http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/ 
84 Heledd 2006 
85 Digital-TV i Wales http://www.bbc.co.uk/wales/2w/ 
86 http://www.newmediamusings.com/blog/2005/10/daniel_meadows_.html 
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Workshopene arrangeres i en sammenhengende periode, fra mandag til fredag på 

dagtid. Tidspunktet kan bli et hinder for mange, og gjør at folk som jobber får 

problemer med å delta. Slik var realiteten på workshopen jeg observerte. Av de totalt 

ni deltagerne var seks pensjonister og én arbeidsledig. To av deltagerne jobbet på 

stedet hvor workshopen ble holdt og hadde derfor mulighet til å være med. 

Workshopens tidspunkt kan medføre at det blir et skjevt gjennomsnitt av innbyggerne 

i Wales som lager digitale fortellinger. BBC innså at dette kunne være et problem og 

hadde derfor et forsøksprosjekt hvor de holdt workshoper på kveldstid. Dette ble gjort 

én dag i uken over et par måneder, men det fungerte imidlertid ikke. ”Experiments to 

run evening workshops term did not produce significantly different stories but did 

introduce a higher fall off rate. Individuals dropped out as their circumstances 

changed”.87  

 

En sammenhengende og intens prosess gjør at folk får et annet forhold til det de er 

med på. Når man først kan sette av fem dager på rad vil dette dessuten sannsynligvis 

føles mer forpliktende enn å følge et ettermiddagskurs fordelt over flere uker. Til tross 

for frykten for at kun noen grupper i befolkningen lager digitale fortellinger, påpeker 

BBC at de har fått en stor variasjon av deltagere på workshopene:  

We have worked with people who have never used a computer, people with 
learning difficulties, people with mental health problems, and with asylum 
seekers. We have worked with farmers, social workers, librarians, teachers, 
retired folk, children, all sorts. Anyone can make a Digital Story because 
everyone has a story to tell.88 

 
 
 
3.5 England 

Capture Wales har på mange måter blitt en suksess. I 2001 vant prosjektet prisen 

Interactive Innovation Award89 og i 2002 fikk de en BAFTA- pris90 for innovativ bruk 

av nye medier.91 Karen Lewis, som er prosjektleder i Capture Wales, ble i 2003 kåret 

til Wales' woman of technology. Senest i 2006 vant prosjektet prisen for Innovation 

Network som ble delt ut ved Cardiff University.92 Etter suksessen i Wales ønsket også 

                                                 
87 Stephenson 2005:5 
88 Meadows 2003:190. Det eneste kriteriet er at deltagerne er nødt til å være fra Wales. 
89 http://www.bbc.co.uk/wales/info/review_2003/awards.shtml 
90 The British Acadamy of Film and Television Arts 
91 http://www.bafta-cymru.org.uk/english/index.php 
92 http://www.caerdydd.ac.uk/jomec/cy/cysylltiad/26/87.html?staff_id=85&n=Dr+Daniel+Meadows 



 

BBC i England å begynne med digital historiefortelling. I 2002, ett år etter at Capture 

Wales hadde startet opp, ble prosjektet Telling Lives født. BBC Radio Humberside og 

BBC Radio Lancashire fikk ansvaret for prosjektet. Barrie Stephenson, som allerede 

jobbet i BBC, ble sjef for dette.  

 

3.5.1 Telling Lives 

På samme måte som Capture Wales ble lært opp i digital historiefortelling av CDS, 

ble teamet bak Telling Lives kurset av Capture Wales. Det er derfor ingen 

overraskelse at Telling Lives skaffer deltagere og arrangerer workshop på samme 

måte som Capture Wales.93 De publiserer også fortellingene på samme måte som 

Capture Wales, ved at alle fortellingene havner på hjemmesiden til Telling Lives.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

                                                  FIGUR 6. HJEMMESIDEN TIL TELLING LIVES 
 

 
                        

              FIGUR 6. HJEMMESIDEN TIL TELLING LIVES (HTTP://WWW.BBC.CO.UK/TELLINGLIVES/) 
 

I det følgende vil jeg vise hvordan digitale fortellinger publiseres hos Telling Lives og 

Capture Wales, ved å ta utgangspunkt i en fortelling hos Telling Lives.95 Fortellingene 

er i hovedsak inndelt i grupper etter hvor i England de er produsert. Noen er også 

inndelt etter spesifikke tema dersom de har blitt til på temabaserte workshoper.96  

                                                 
93 Til tross for at Capture Wales hadde ti deltagere på workshop, begynte Telling Lives med seks. De 
mente at dette ville gi deltagerne bedre oppfølgning. Etter en stund erfarte de likevel at de kunne øke 
antallet til ti deltagere, uten at det vil gå ut over veiledningen. (Intervju med Stephenson 17.02.05) 
94 http://www.bbc.co.uk/tellinglives/ Telling Lives er nå lagt ned. Hjemmesiden er fremdeles 
tilgjengelig, men oppdateres ikke lengre med nye fortellinger. (Tilgjengelig 20.10.06) 
95 Capture Wales publiserer fortellingene sine, med noen få unntak, på samme måte som Telling Lives. 
96 Noen ganger holdes det temabaserte workshoper hvor ikke alle kan delta, f.eks. workshoper for 
krigsveteraner som lager fortellinger om deres erfaringer fra andre verdenskrig. 

Link til 
BBCs 
hjemmeside 

”Ukas 
fortelling” 

Her er 
fortellingene 
gruppert etter 
hvor de har 
blitt laget 
eller tema 



 

 
 
Under hjemmesiden til Telling Lives kan man 
linke seg videre til fortellinger som er sortert 
etter tema eller sted. Også andre inndelinger 
finnes, som her hvor det er samlet fortellinger 
som er sendt på tv. Fortellingene er presentert 
med tittel og hvem som har laget den. 
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Hver av de enkelte fortellingene har sin egen 
nettside. Her er det mulig å avspille fortellingen, 
sende inn kommentar på den, eventuelt 
videresende den til andre. Kort informasjon som 
fortellingens lengde og hvor den er laget ligger 
også her. 

 
På denne nettsiden forteller historiefortelleren om 
seg selv og fortellingen sin, og hvordan det var å 
delta på workshop. Enkelte av bildene fra 
fortellingen legges ut her, for å vise noen av de 
visuelle elementene den består av. 
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3.5.2 Digitale fortellinger på tv  

Da Telling Lives startet opp var det uklart om fortellingene også skulle publiseres på 

tv. Ettersom dette var et nytt eksperiment i England, var det internt i BBC en 

avventende holdning, og man ville først se hvordan de ble mottatt på Internett. Noen 

av tv-produsentene likte de digitale fortellingene de fikk presentert. Imidlertid ønsket 

de kun å ta utgangspunkt i den opprinnelige fortelleren og fortellingen, og at BBC 

selv skulle produsere fortellingene. Barrie Stephenson, sjef for Telling Lives, gir 

uttrykk for at det er vanskelig å endre holdningene internt i BBC, slik at også vanlige 

folk får innpass i mediene: 

The broadcasting elite is powerful and does not give up control of the 
airwaves willingly. […] The very senior staff may be warm to the idea of user-
generated content but that ethos has not really penetrated the layers of power 
and control below them.97 

 

Dersom BBC hadde produsert fortellingene på nytt, ville mye av filosofien til Dana 

Atchley rundt digital historiefortelling, og videre hvordan Capture Wales har utviklet 

denne, forsvunnet. Et viktig poeng i digital historiefortelling er at folk skal få 

mulighet til å lage sin egen digitale fortelling. Hvis deltagere på workshop hadde fått 

beskjed om at BBC skulle lage fortellingen deres ”på nytt”, ville dette implisitt gitt 

uttrykk for at fortellingene deres ikke var gode nok.98 ”Our goals in terms of 

broadcasting were also therefore unclear for some time.”99  

 

BBC investerer mye i å ha gode nettsider og ble blant annet kåret til verdens beste 

nyhetsnettsted av The International Academy of Digital Arts and Sciences i 2005.100 

Likevel var det tydelig at Telling Lives var for kostbart for BBC dersom de digitale 

fortellingene ikke ble vist på tv. På BBCs workshoper er antall veiledere i forhold til 

deltagere svært høyt, vanligvis én til to eller tre.101 Deltagerne føler at de blir tatt vare 

på og får god hjelp, noe som igjen gjør at de ikke faller fra.102 Imidlertid har blant 

annet bruken av mange veiledere på workshopene kostet mye for BBC, som har 
                                                 
97 Stephenson 2005:7 
98 BBC hadde også problemer med å få folk til å stole på at BBC ikke ville forandre fortellingen før de 
ble publisert. BBC lover derfor i deres informasjonsmateriell om digital historiefortelling at de ikke vil 
endre fortellingene etter at deltagerne er ferdige med de på workshopen. (Intervju med Stephenson 
17.02.05) 
99 Stephenson 2005:5 
100 http://www.iadas.net/ og http://www.webbyawards.com/webbys/current.php 
101 Dette gjaldt også på workshopen jeg observerte, hvor det var ni deltagere og fire veiledere. 
102 Dette reflekteres også i at alle som har deltatt på workshop har gjennomført og produsert en digital 
fortelling. (Intervju med Stephenson 17.02.05) 



 

utgifter på mellom 5 - og 10 000 pund per workshop.103  

 

Både fordi BBC mente at de digitale fortellingene ville passe inn på tv og fordi 

prosjektet ble for dyrt som et rent Internettprosjekt, begynte Telling Lives å sende et 

utvalg fortellinger også på tv. Fortellingene ble ikke endret, slik noen i BBC hadde 

ønsket.104 I perioden fra 2002 til 2005 produserte deltagere hos Telling Lives over 300 

fortellinger, og av disse ble 80 sendt på BBC. I England kuttet de i en periode ned på 

de regionale tv-nyhetene for å få plass til de digitale fortellingene på slutten av 

nyhetssendingene. Enkelte ganger ble fortellingene plukket ut fordi de passet inn på 

bakgrunn av nyhetsverdien, mens andre ganger ble de vist til fastsatte sendetider.  

 

3.5.3 Telling Lives legges ned 

Det var likevel ikke nok at nesten en fjerdedel av fortellingene fra Telling Lives ble 

vist på tv, og i april 2005 ble prosjektet nedlagt. Barrie Stephenson mener at mye av 

grunnen til at fortellingene ikke ble vist mer på tv, ligger i BBCs organisasjons- og 

produksjonskultur.105 BBC er en stor organisasjon hvor ikke alle medarbeiderne i 

BBC kjenner til digital historiefortelling. I følge Stephenson ville bedre 

internmarkedsføring og strategisk promotering mot de som setter sendeplanen, ha 

styrket de digitale fortellingens posisjon i BBC.  

 

Videre mener Stephenson at en sammenslåing av Capture Wales og Telling Lives 

kunne gjort at de sto sterkere sammen. Et slikt partnerskap ville gitt muligheter til å 

dra veksler på hverandres erfaringer og kunnskap. En annen løsning kunne være at 

andre, som universiteter og lokale filmforeninger, tok seg av gjennomføringen av 

workshopen, men at BBC fremdeles var ansvarlige for publiseringen.106 Selv om 

Telling Lives nå er et tilbakelagt kapittel eksisterer Capture Wales fremdeles. Likevel 

er Daniel Meadows usikker på hvor lenge de får fortsette ettersom BBC fra 2005 er 

inne i en prosess hvor de skal nedbemannes med 6000 ansatte.107  

                                                 
103 Intervju med Stephenson 17.02.05 
104 Imidlertid måtte fortellingene bli kortere enn tidligere for at de skulle passe inn i BBCs øvrige tv-
program. Dette tar jeg ytterligere for meg i avsnitt 4.2.1. 
105 Intervju med Stephenson 17.02.05. Barrie Stephenson valgte å slutte i BBC på grunn av 
nedleggelsen, ettersom han ønsket å jobbe videre med digital historiefortelling. Han startet da sin egen 
bedrift, DigiStories, som tilbyr ulike tjenester innen fortellerformen (http://www.digistories.co.uk/). 
106 Stephenson 2005:4 
107 Intervju med Meadows 20.05.05 



 

3.6 Samarbeidspartnere 

Flere av de som arrangerer workshop i digital historiefortelling har knyttet til seg 

samarbeidspartnere og sponsorer. Telling Lives samarbeidet med lokale krefter fra 

BBC, ved at den nærmeste lokale BBC-avdelingen stilte med en veileder når de 

arrangerte workshoper.108 Dette gjorde at flere i BBC fikk erfaring med å holde 

workshoper, i tillegg til at teamet bak Telling Lives fikk inn folk med kjennskap til 

lokalmiljøet der workshopene ble holdt. Selv om workshopene har kostet mye for 

BBC, har de ikke båret alle utgiftene selv. Telling Lives fikk sponset store deler av 

prosjektet gjennom samarbeidspartnere. Nesten halvparten av utgiftene til 

workshopene ble finansiert av Northwest Development Agency, som gir støtte til 

prosjekter innen næringsliv, utdanning og innovasjon.109 Capture Wales blir på sin 

side fullfinansiert av BBC i Wales. 

 

Både Capture Wales og Telling Lives har samarbeidet med utdanningsinstitusjoner. 

Cardiff University deltok i oppstarten av Capture Wales, og dette samarbeidet har 

fortsatt siden. Telling Lives har jobbet sammen med Blackburn College, som 

arrangerte workshoper på skolens avdeling for digitale medier. Her ble det produsert i 

alt 120 fortellinger.110 BBC hadde ikke nødvendigvis samme mål som 

samarbeidspartnerne, så det var ikke bare problemfritt å jobbe med andre. For noen 

var det viktig å produsere et stort antall fortellinger over kort tid, noe det ikke var for 

BBC.111 Blackburn College arrangerte workshoper to ganger i måneden. Stephenson 

mente at dette gikk utover det å finne et godt utvalg deltagere som speilet 

befolkningen.  

 

 

3.7 Publiseringen av digitale fortellinger 

Publiseringen av fortellinger hos Telling Lives og Capture Wales er nå så stor at det 

finnes ingen andre nettsteder som kan vise til en lignende samling. Dette står i sterk 

kontrast til CDS som foreløpig ikke publiserer mer enn én eneste digital fortelling på 

                                                 
108 På workshopen i Bolton jeg deltok på var den ene veilederen fra BBC Manchester. Hun hadde selv 
vært deltager på en tidligere workshop. 
109 http://www.nwda.co.uk/ 
110 Intervju med Stephenson 17.02.05 
111 Ibid. 



 

sin hjemmeside.112 Jeg vil i de neste avsnittene komme inn på de viktigste årsakene til 

den ulike publiseringspraksisen.  

 

På en blogg som inneholder digitale fortellinger står det: ”Due to copyright as well as 

privacy concerns, all of these movies (det vil si digitale fortellinger, min kommentar) 

have been published online with .mac password protection”.113 Bloggeren i dette 

tilfellet bestemmer hvem som skal få tilgang til fortellingene som er lagt ut på 

nettsiden. I tillegg kommer han inn på rettigheter, som er et viktig tema i 

publiseringen av digitale fortellinger.  

 

Det er store forskjeller mellom CDS og BBC når det gjelder rettighetsspørsmål. BBC 

har, i likhet med blant annet NRK, avtaler som gjør at de kan sende et visst antall 

sekunder frikjøpt musikk. CDS har ikke en lignende avtale og publiserer derfor ikke 

fortellinger, ettersom de kan inneholde musikk, eventuelt også andre elementer, som 

er rettighetsbelagt. Under festivalen i digital historiefortelling i California tok Barrie 

Stephenson opp dette temaet i sin blogg: 

But here in the USA there was almost no consideration given to publishing or 
broadcasting the stories. In fact there would be huge problems with rights if 
many of the stories were published because of the lavish use of commercially 
produced music.114 

 

Da hjemmesiden til CDS ble oppdatert våren 2005, bestemte de seg for å endre kurs 

for publiseringen av fortellingene. De begynte da å søke etter fortellinger som er laget 

på workshop hos dem, for så å skulle publisere disse på nettsiden sin.115 Hvordan 

dette skal ordnes rent rettighetsmessig er usikkert. Muligens løser CDS det ved at de 

kun legger ut fortellinger som ikke inneholder rettighetsbelagt materiale, eventuelt 

ved at de endrer på de elementene i fortellingene som er rettighetsbelagt. Å velge å se 

vekk fra hele rettighetsproblematikken er en annen mulighet. Nå, snart to år senere, 

har CDS foreløpig ikke publisert flere fortellinger. 

 

                                                 
112 Utenom de ”skjulte” 20 fortellingene. CDS lenker heller til andre prosjekter de har jobbet på, som 
prosjektet War and Remembrance, som har en samling på ca. 50 digitale fortellinger; 
http://209.197.234.10/kcs/index.html. 
113 Publisert 10.06.04 http://www.speedofcreativity.org/ 
114 Publisert 11.06.04 http://www.barstep.co.uk/blogger/sedona.html  
115 http://www.storycenter.org/stories.html 



 

Digitales er en nettside hvor det publiseres digitale fortellinger.116 Dette er ett av flere 

nettsteder som opplyser om lovverket som omhandler copyright på Internett. De ber 

folk om å ikke bruke rettighetsbelagt materiale slik at fortellingene kan publiseres hos 

dem. Andre nettsider er derimot mer vage i sitt ståsted i rettighetsproblematikken. 

Ourmedia, en annen nettside der folk kan legge ut digitale fortellinger, skriver dette 

om emnet:  

Several members have already asked us, in the Forums, in their blogs and in 
emails, whether they can post material to the site if it borrows from a 
copyrighted work. We can't advise you on what to do. The parameters of fair 
use in cyberspace are still being defined. […] On the other hand, individuals 
who have produced two- to five-minute digital stories or home videos have not 
hesitated to share their works of personal media on Ourmedia even when they 
contain portions of copyrighted music, video or audio.117 

 

Hos CDS er det historiefortelleren som selv eier fortellingen han eller hun har laget på 

workshop. Dette er en naturlig konsekvens av at deltagerne betaler for workshopen. I 

Storbritannia fraskriver derimot deltageren seg rettighetene til fortellingen sin, slik at 

rettighetene tilfaller BBC. Deltagerne får imidlertid lov til å vise fortellingene i 

private sammenhenger, eventuelt publisere dem på egne nettsteder.  

 

I noen tilfeller er det ikke ønskelig med en publisering av en digital fortelling. Flere 

prosjekter i USA bruker digital historiefortelling som terapi. ”The workshops are both 

personally empowering and collectively healing, as participants become energized by 

a group consciousness of solidarity.”118 Digital historiefortelling brukes som et 

hjelpemiddel til å fortelle om noe som det ellers er vanskelig å snakke om. Det kan 

være lettere å bruke bilder der det er vanskelig å finne ord. I slike sammenhenger er 

digital historiefortelling mer privat. Men også i slike sammenhenger finnes det 

unntak. En støtteforening for folk som har vært utsatt for vold, Silence Speaks, har på 

hjemmesiden sin publisert flere digitale fortellinger som viser hvordan noen har 

opplevd vold.119  

 

 

                                                 
116 www.digitales.us I avsnitt 4.3 presenteres Digitales ytterligere. 
117 http://www.ourmedia.org/ 
118 http://www.silencespeaks.org/  
119 http://www.silencespeaks.org/  



 

3.8 Digital historiefortelling utover CDS og BBC 

I det følgende vil jeg ta for meg enkelte steder utover CDS og BBC hvor folk kan lage 

digitale fortellinger. Dette gjør jeg for å se på hvilken spredning fortellerformen har 

fått.120 Som jeg nevnte i forrige avsnitt publiserer Silence Speaks digitale fortellinger 

på sin hjemmeside. Disse fortellingene blir til på workshoper som organisasjonen 

arrangerer. Den mottar økonomisk støtte fra CDS, men arrangerer workshopene med 

folk fra egne rekker.  

 

I 1986 tok CDS initiativ til oppstarten av The Digital Clubhouse, en annen 

organisasjon som driver med digital historiefortelling. ”The Digital Clubhouse is 

dedicated to developing innovative new ways of using information technology to 

enrich K12 education and life long learning.”121 Organisasjonen fokuserer på å få 

eldre mennesker til å lage digitale fortellinger for å bevare historiearven, og hvor de 

gjør dette i samarbeid med skoleelever. The Digital Clubhouse står bak flere 

prosjekter i digital historiefortelling i California og i New York.  

 

DUSTY (Digital Underground Story Telling for Youth) er et annet amerikansk 

prosjekt i digital historiefortelling, som startet opp i 2001.122 I hovedsak drives 

DUSTY av Graduate School of Education ved University of California Berkeley.123 

Etter skoletid kan elever i barne- og ungdomsskolen i bydelen Oakland i California, 

komme til DUSTY hvor de blant annet kan lage digitale fortellinger. Dette gjør de 

samarbeid med ansatte og studenter fra Berkeley. CDS bidro til oppstarten av 

prosjektet ved å donere bort gamle datamaskiner til DUSTY. 

  
Digital historiefortelling er ikke bare et utenlandsk fenomen. Også her til lands holdes 

det workshop i digital historiefortelling. Produksjonsselskapet Flimmer Film i Bergen 

har siden 2004 arrangert workshoper for både privatpersoner og organisasjoner. Over 

50 fortellinger er produsert og publisert på hjemmesiden deres.124 Som hos BBC er 

fortellingene sortert sammen med utgangspunkt i fortellingenes tema. Flimmer Film 

                                                 
120 Jeg vil gjøre oppmerksom på at jeg i det neste kapitlet sammenligner retningslinjene til CDS og 
BBC med andre aktører som arrangerer workshop i digital historiefortelling.  
121 http://www.digiclub.org K12 står for førskole, grunnskole og videregående skole. 
122 http://oaklanddusty.org/index.php 
123 DUSTY ble startet av Michael James og Glynda Hull. Hull er professor ved Graduate School of 
Education, University of California Berkeley. Berkeley har også samarbeidet med foreninger i Oakland 
på prosjektet, som eksempelvis den lokale baptistkirken. 
124 http://www.flimmerfilm.no/proj_no.htm og http://www.digitalefortellinger.com/. 



 

har mottatt økonomisk støtte fra Norsk Filmfond og institusjonen Fritt Ord, og i dag 

samarbeider de med InterMedia på Universitetet i Bergen.125 Flimmer Film jobber på 

flere prosjekter i digital historiefortelling, blant annet med Haslum Menighet i 

Bærum. Menigheten fikk i 2005 midler fra Den norske kirke til prosjektet Digitale 

trosfortellinger. De forsøker å bruke digital historiefortelling som en metode for å få 

ungdommer i menigheten til å bearbeide og formidle egne trosfortellinger.  

 

Også Kreftforeningen i Norge har tatt i bruk digital historiefortelling. På en workshop 

om solvaner fortalte en gruppe ungdommer om sitt forhold til soling ved å lage 

digitale fortellinger.126 Når det gjelder barn og unge har digital historiefortelling fått 

grobunn innen skole og utdanning, også i Norge. På Huseby ungdomsskole i 

Trondheim har ett av fire satsingsområder for det videre utviklingsarbeidet vært å 

bruke digital historiefortelling som en del av undervisningen.127  

 

Joe Lambert hos CDS hørte om Huseby og inviterte dem til The International Digital 

Storytelling Conference i november 2003.128 Dette var den første konferansen som ble 

holdt om digital historiefortelling. Initiativtager var BBC Wales, som sammen med 

det walisiske utviklingsdirektoratet sto for gjennomføringen av konferansen.129 Over 

200 deltagere fra hele verden var samlet for å diskutere hvordan digital 

historiefortelling kunne utvikle seg, både i og utenfor Storbritannia.130 I løpet av 

konferansen ble representantene fra Huseby kjent med Iris Liliendal. Gjennom sin 

jobb som høyskolelærer innen medieutdanningen på Høyskolen i Malmö, har hun 

vært initiativtager til å gjøre digital historiefortelling kjent i Sverige. Liliendal 

inviterte lærerne til å være deltagere på den første nordiske workshopen i digital 

historiefortelling. Denne ble holdt i Malmö i februar 2004, med deltagere fra alle de 

nordiske landene.  

 

                                                 
125 http://www.filmfondet.no/icm.aspx?PageId=903&Hgf=1 
126 Solum 2005 
127 Huseby har markert seg som en av de skolene i Norge som har kommet langt i bruken av 
multimediale uttrykk for å formidle og presentere fagstoff. 
(http://www.huseby.gs.st.no/Utvikling/rapporter/rapporter/dsttelling.htm) 
128 http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/conference/ 
129 http://www.wda.co.uk/index.cfm/technology_and_innovation/mtp/en7951 
130 Blant deltagerne var Joe Lambert, Daniel Meadows og Denise Atchley (enken etter Dana Atchley).  



 

Høyskolen i Malmö har også samarbeidet med CDS i forskningsprosjektet Min 

Digitala Självgeografi.131 Ungdommer i Malmö fikk muligheten til å lage digitale 

fortellinger om seg selv og byen sin. I forbindelse med dette prosjektet ble den ideelle 

foreningen Digitalbridge startet.132 Organisasjonen, hvor Iris Liliendal sitter i styret, 

har som mål å fremme utviklingen av digital historiefortelling i Skandinavia. De 

startet prosjektet Digitala historier – att förena egen muntlig berättelse med digital 

teknikk, som skal hjelpe lærere og elever i digital historiefortelling.133 

 

Digital historiefortelling har bokstavelig talt spredt seg til andre siden av jorden, ved 

at fenomenet har nådd Australia. I 2004 holdt Daniel Meadows et kurs i digital 

historiefortelling for studenter ved Queensland University of Technology i 

Australia.134 Dette bar frukter, for i dag har universitetet årlige kurs i digital 

historiefortelling. Også andre universiteter i Australia har fulgt etter.135 Interessen for 

og utbredelsen av fortellerformen i Australia, gjenspeiles ved at den andre 

internasjonale konferansen i digital historiefortelling ble arrangert her i februar 2006. 

Arrangør var ACMI (Australian Centre for the Moving Image) som i tillegg til å være 

”The premier engine for screen and digital culture industries”, er Australias nasjonale 

senter for digital historiefortelling.136  

 

Også i USA benyttes digital historiefortelling i undervisning. CDS har blant annet 

holdt flere kurs ved University of California Berkeley, noe som ikke er så rart 

ettersom CDS fysisk er plassert her. Lærere som har vært på workshop hos CDS, eller 

som på andre måter har blitt interessert i digital historiefortelling, har brakt 

fortellerformen videre til elever og studenter.137 Jason Ohler i Alaska er en av disse.138 

I tillegg til å arrangere worskhoper for både privatpersoner og organisasjoner, 

underviser han på ulike skoler i digital historiefortelling. Ohler mener at elevene kan 

ha stor nytte av fortellerformen. ”Creating digital stories is a perfect opportunity to 

                                                 
131 http://w3.tii.se/project.asp?project=373 
132 Digitalbridge samarbeider med FilmStocholm http://www.digitalbridge.nu/ 
133 I 2001 var rundt 650 lærere og elever med på prosjektet.  
134 Publisert 25.10.05 http://hypertext.rmit.edu.au/~burgess/category/vernacular-creativity/digital-
storytelling/ 
135 Se bl.a. http://www.rmit.edu.au/ 
136 http://www.acmi.net.au/ 
137 Se bl.a. http://homepage.mac.com/eportfolios/iMovieTheater4.html 
138 http://www.jasonohler.com/storytelling/ 



 

engage students in media literacy: in learning how the media influence our 

perceptions of the world”.139  

 

Digitale fortellinger kan være et verktøy for å bedre ferdigheter innen informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi (IKT). Denne tilnærmingen er en flerfaglig 

undervisningsform, hvor eleven både får opplæring i å skape en fortelling, og deretter 

bruke de digitale verktøyene som setter fortellingen sammen og gir den liv. Noen 

skoler har i tillegg tatt i bruk digital historiefortelling som en alternativ uttrykksform 

for skrivesvake elever. Elever som tidligere har hatt liten motivasjon for å skrive, kan 

få økt tro på at også de kan skape gode tekster, bare uttrykksformen er en annen enn 

skriftlige tekster.140  

 

I Arizona har lærerstudenter på 10 universiteter tilbud om kurs i digital 

historiefortelling. Hensikten er at studentene skal lære seg å bruke det som didaktisk 

verktøy i undervisningen. Noen av fortellingene studentene har laget er publisert på 

en felles hjemmeside.141 Det finnes flere eksempler på skoler og universiteter som 

legger ut digitale fortellinger på hjemmesidene sine.142 Blant annet har elever og 

lærere ved ulike barneskoler i Kentucky i USA laget digitale fortellinger som er 

publisert på en felles nettside.143 Det samme har de gjort i skoledistriktet Winnipeg i 

Canada, som har en felles nettside hvor fortellingene til elever og lærere publiseres.144 

Nettsiden Digitalstories.org er ikke knyttet opp til en konkret skole eller universitet, 

men her tilbys elever og lærere fra hele verden å publisere digitale fortellinger her.145  

 

Man kan få et inntrykk av hvor stort omfang digital historiefortelling er i ferd med å 

få innen skolevesenet i USA, ved å se på noen av foredragene som ble holdt i 2006 på 

SITE (Society for Information Technology), en konferanse i USA om 

                                                 
139 Ohler 2005:47. Ohler kommer i løpet av høsten 2006 med en bok om digital historiefortelling i 
undervisning: Digital Storytelling in the Classroom: A Telling Experience 
140 http://www.huseby.gs.st.no/Utvikling/rapporter/rapporter/dsttelling.htm 
141 http://www.mcli.dist.maricopa.edu/learnshops/digital/examples.php 
142Se bl.a. http://hcom.csumb.edu/faculty/2tier/faculty/fulltime/rina.html (California State University), 
http://crossroads.georgetown.edu/vkp/newsletter/0902/resources.htm (Georgetown University) 
og http://www.cmu.edu/teaching/Digital_Storytelling/ (Carnegie Mellon University) 
143 http://www.scott.k12.ky.us/technology/digitalstorytelling/ds.html 
144 http://www.wsd1.org/digitalstorytelling/students/default.htm Over 70 digitale fortellinger finnes her. 
145 http://www.digitalstories.org/ Rundt 40 fortellinger er publisert her. 



 

informasjonsteknologi og lærerutdanning.146 Her var det 25 foredrag som sorterte 

under temaet ”Digital Storytelling”.147 Ut fra titlene på foredragene og hvem som var 

foredragsholdere er det tydelig at et flertall av foredragene dreide seg om det jeg 

omtaler som ”digital historiefortelling”.148 I forbindelse med SITE-konferansen ble 

det opprettet en egen blogg for diskusjon av digital historiefortelling.149 

 

 

3.9 Oppsummering 

Fra CDS startet opp med workshop i digital historiefortelling på begynnelsen av 

1990-tallet og frem til i dag, har tusenvis av digitale fortellinger blitt til. I hovedsak er 

disse fortellingene laget på workshoper hos CDS eller BBC. BBC har i særdeleshet 

gjort digital historiefortelling kjent, ved å publisere fortellinger på sine egne nettsider. 

I tillegg sender BBC digitale fortellinger på tv, noe som er særegent på verdensbasis. 

Digitale fortellinger brukes i markedsføring for noen bedrifter, men først og fremst er 

det i skole og utdanning at fortellerformen har gjort seg gjeldende utenfor CDS og 

BBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
146 http://www.aace.org/conf/site/ 
147http://site.aace.org/conf/sessions/index.cfm/fuseaction/PresentationSearch?cfid=1149050&cftoken=5
1555496&search_field=Title&search_string=&day=0&topic_search_list=817&confID=3021&do_sear
ch=true Totalt var det 836 foredrag på SITE-konferansen. 
148 Bl.a. var Joe Lambert fra CDS en av foredragsholderne. 
149 http://sitedigitalstory.blogspot.com/ På bloggen lenkes det for øvrig til samlingen av fortellinger hos 
CDS. 



 

FIGUR 8. FORTELLERSIRKEL PÅ WORKSHOP HOS BBC

 
4. RETNINGSLINJER I DIGITAL HISTORIEFORTELLING  
 

En digital fortelling er en personlig historie fra virkeligheten, og det er fortelleren som 

selv har fortellerstemmen. Dette er par av de kriteriene som stilles til dem som skal 

lage digitale fortellinger hos CDS eller BBC. I dette kapitlet konsentrerer jeg meg om 

retningslinjene CDS og BBC legger til grunn på deres workshoper. Først beskriver jeg 

hele prosessen med å lage digitale fortellinger, det vil si hvordan workshopen er bygd 

opp.150 Deretter ser jeg på retningslinjene som deltagerne må forholde seg til når det 

gjelder krav til de digitale fortellingene. Til slutt beskriver jeg hvordan et knippe 

produsenter utenfor CDS og BBC lager digitale fortellinger. 

 

 
4.1 Workshop 

Det står sentralt i digital historiefortelling at de digitale fortellingene skal skapes i en 

gruppesammenheng. Joe Lambert skriver om dette i Digital Storytelling Cookbook 

and Travelling Companion: ”We emphasize our storytelling process in group settings 

because we believe that most do not just read a book and do the work. Storytelling is 

meant to be a collaborative art. It is much more realistic this way, and much more 

fun.”.151 Daniel Meadows understreker ytterligere dette aspektet: “I'm increasingly 

convinced that Digital Stories are best made in workshops where a disparate group of 

strangers comes together with a common purpose”.152  

 

På workshopens første dag 

legges det vekt på at deltagerne 

skal bli kjent, i det som kalles 

for en story circle, oversatt av 

meg til fortellersirkel. I 

fortellersirkelen gjennomgås 

ulike skriveøvelser. Deretter 

                                                 
150 I gjennomgangen av BBCs workshop trekker jeg inn egne erfaringer fra workshopen jeg observerte. 
Jeg har også inkludert fotografier i oppgaven fra denne workshopen, og hvor alle disse er tatt av meg. 
151 Lambert 2003:2 
152 http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html 



 

presenterer deltagerne manusutkastet til fortellingen sin for hele gruppen. Her får og 

gir deltagerne tilbakemeldinger på manusene. Dersom deltagerne synes at en 

fortelling for eksempel er for utleverende i personkarakteristikken, kan de komme 

med innvendinger mot dette. Ettersom de deler fortellingene med hverandre gir dette 

en selvsensurerende effekt på innholdet.  

  

Den digitale fortellingen MomNotMom brukes som en prototyp på en digital fortelling 

under workshopen hos CDS.153 Deltagerne hos CDS får også se et par eksempler på 

andre fortellinger som har blitt laget på tidligere workshoper. Den første dagen får 

deltagerne også en introduksjon til Adobe Premiere og Adobe Photoshop. Det utdeles 

skriftlig informasjon om softwaren, i tillegg til at MomNotMom brukes for å illustrere 

fremgangsmåten i programvaren. Bilder og eventuelt andre ting som ikke er i digital 

form skannes og lastes inn på hver av de bærbare datamaskinene.154 På slutten av den 

første dagen begynner de å jobbe i Photoshop. I Photoshop får deltagerne mulighet til 

å redigere stillbilder.  

 

Etter at den første dagen på workshopen hos CDS er over, bearbeider deltagerne 

manusene sine hjemme, for å få manusene ferdig til neste dag. På dag to fortsetter de 

å jobbe i Photoshop, og teksten leses også inn denne dagen. På den tredje og siste 

dagen jobbes det med fortellingen i redigeringsprogrammet Premiere. Her kan 

deltagerne gjøre ting som å legge inn tittel, redigere bildene i den rekkefølgen de skal 

ligge i, og lage spesialeffekter.155 På slutten av tredje dag blir de ferdige fortellingene 

vist for hele gruppen. Noen ganger inviteres også familie og venner til fremvisningen. 

Deltagerne får med seg et eksemplar av den ferdige fortellingen på enten CD-ROM, 

DVD eller VHS.156 

                                                 
153 Fortellingen finnes på http://www.storycenter.org/momquicktime.html 
154 Alle deltagerne jobber ut fra hver sin bærbare datamaskin skaffet til veie av CDS. 
155 Spesialeffekter kan bl.a. være animasjoner og farge-, lyd- og klippeeffekter. 
156 Det er vanlig praksis for alle som holder workshop i digital historiefortelling at deltagerne får med 
seg et eksemplar av fortellingen i et av disse formatene. 



 

BBC gjennomfører sine 

workshoper på samme måte som 

CDS, men de har utvidet 

workshopen fra tre til fem dager. 

Deltagerne får da bedre tid i de 

ulike prosessene. Dette 

innebærer blant annet et det ikke 

brukes tekniske hjelpemidler på 

den første dagen på workshop 

hos BBC. I stedet er hele dagen 

satt av til fortellersirkelen. BBC bruker ikke MomNotMom som hos CDS, men 

Meadows’ fortelling Scissors i gjennomgangen av programvaren. Meadows lagde 

Scissors med utgangspunkt i at fortellingen skulle kunne brukes på workshop og 

illustrere ulike redigeringsteknikker for deltagerne. Scissors inneholder derfor langt 

flere digitale effekter enn MomNotMom. Til slutt på workshopene presenteres 

fortellingene i plenum for gruppen, hvor også deltagernes familie og venner er 

velkomne. I motsetning til hos CDS blir fortellingene som lages hos BBC, publisert 

på Internett og eventuelt kringkastet på tv i etterkant av workshopen. 

 

 

4.2 Retningslinjer i digital historiefortelling 

For deltagerne som ikke nødvendigvis har erfaring med verken historiefortelling eller 

digitale verktøy, kan tre eller fem dager på workshop bli knapt med tid for å lage en 

digital fortelling. Etter et par års erfaring i å holde workshoper utarbeidet derfor CDS 

noen retningslinjer for de digitale fortellingene, som skal hjelpe deltagerne. Også 

BBC benytter seg av disse på sine workshoper: 

1) Fortellingen skal bestå av et visst antall elementer og ha en gitt varighet 

2) Fortellingen skal handle om noe fra virkeligheten  

3) Fortellingen skal ha et personlig innhold 

4) Fortellerens egen stemme skal brukes som fortellerstemme 

5) Fortellingen kan gjerne innholde musikk 

6) Fortellingen skal ha en bestemt struktur 

7) Fortellingen skal ha et bestemt tempo 

 

FIGUR 9. DELTAGERE HOS BBC JOBBER MED 
FORTELLINGENE SINE I REDIGERINGSPROGRAMMENE 



 

Jeg vil i de kommende avsnittene ta for meg disse retningslinjene, og se hva de 

innebærer. I min presentasjon av retningslinjene overlapper noen av de hverandre, så 

noen av retningslinjene blir derfor presentert sammen. Dette gjelder for eksempel krav 

til fortellingens struktur og tempo.  

 

4.2.1 Fortellingen skal bestå av et visst antall elementer og ha en gitt varighet 

Både CDS og BBC anbefaler at fortellingene skal være på rundt 250 ord. Likevel er 

de forskjellige når det kommer til fortellingens lengde i antall minutter. CDS 

anbefaler å lage fortellinger på tre til fem minutter, alternativt to til tre dersom 

deltagerne trenger ekstra tid med det tekniske eller i prosessen med å skrive 

fortellingen.157 Da BBC begynte med digital historiefortelling, skulle lengden på 

fortellingene være på rundt to og et halvt minutt. Dette gjaldt både Capture Wales og 

Telling Lives. Men da BBC i England ønsket å sende fortellingene på tv, ble lengden 

redusert til to minutter. Dette muliggjorde at fortellingene lettere kunne flettes inn i 

BBCs sendeskjema, der det vanligvis er avsatt to minutters ledig tid mellom 

programmene. En kort stund etter at Telling Lives gjorde dette, fulgte også Capture 

Wales etter.158  

 

Da BBC reduserte lengden på fortellingene, begrenset dette deltagernes muligheter til 

å lage fortellinger som gikk utover to minutter. Daniel Meadows begrunner 

avgrensningen slik: 

There's a strictness to the construction of a Digital Story, especially the way we 
do it here in Wales: 250 words, a dozen or so pictures, and two minutes is about 
the right length. These strictures came about because of the peculiarities of 
streaming video over the Internet. But - even though many of us now have 
broadband and there is no longer any necessity for our films to be short - I find 
that I like my stories that way… the limitations of the short form allow for a very 
special kind of elegance.159  
 

Meadows mener at digitale fortellinger fungerer best i sin korte form, ut fra 

formmessige forhold, i tillegg til at det hjelper deltagerne å ha begrensninger til 

fortellingenes lengde: ”Digital Storytelling is a short form, like a sonnet. When you 

understand the limitations of the medium you are using you have an immense 

freedom to tell whatever story you like. Restrictions can be hugely liberating.”160 

                                                 
157 http://www.storycenter.org/preparation.html og Lambert 2002:97 
158 Intervju med Stephenson 17.02.05  
159 http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html 
160 Intervju med Meadows 03.05.05 



 

Da jeg observerte workshopen i Bolton, opplevde jeg 

hvor konsekvente de var på retningslinjene, og da 

spesielt med tanke på fortellingenes lengde. En av 

veilederne tok tiden på fortellingene da deltagerne leste 

opp deres manusutkast. De fleste deltagerne ble da nødt 

til å kutte ned på fortellingene sine, ettersom de 

gjennomgående var for omfattende. 

 

Til tross for at workshopen hos CDS går over færre 

dager enn hos BBC, kan altså deltagerne der lage 

fortellinger som varer lenger enn hva de kan hos BBC. 

Joe Lambert mener at de i CDS ikke setter like absolutte 

krav som BBC angående fortellingenes lengde. CDS har hatt deltagere som har laget 

fortellinger på opptil 15 minutter, men likevel anbefaler ikke CDS fortellinger som 

varer mer enn fem minutter. “These are rarely effective pieces because you need 

much more than three days to make a larger film.”161 Workshopens varighet er med 

andre ord med på å begrense lengden på de digitale fortellingene.  

 

Når deltagerne kommer til BBCs workshoper har de med seg fotografier, eventuelt 

(også) andre visuelle elementer, hvor antallet skal være mellom 15 og 20. I løpet av 

workshopen velger deltagerne ut 10 til 12 av disse som brukes i fortellingen. CDS 

stiller lignende krav. Hos dem skal deltagerne ha med seg rundt 20 fotografier eller 

innholdskomponenter, hvorpå 12 av disse velges ut under workshopen til bruk i 

fortellingen. Spesielt hos BBC vektlegges fotografiet stor tyngde når det gjelder det 

visuelle innholdet, noe Daniel Meadows viser i sin forklaring på hva digitale 

fortellinger er:  

Digital Stories are not quite like any previous form of broadcast material - yes, 
they look a bit like films even though they are not "movies" since, for the most 
part, they are made with still pictures. Yes, they are like radio-with-pictures 
but - with production values that come from the scrapbook rather than the 
studio - they certainly do not look like television.162 

 

 

                                                 
161 Intervju med Lambert 11.05.05 
162 http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html (Min kursivering.) 

FIGUR 10. TIDTAGNING AV 
FORTELLINGENE PÅ    

WORKSHOP HOS BBC 



 

CDS har et større fokus enn BBC på at også andre personlige gjenstander kan 

benyttes i fortellingene. De opplyser på sin hjemmeside at deltagerne også kan 

benytte brev, kunstverk, personlige gjenstander eller andre ting i fortellingene, så 

lenge det kan skannes.163 I tillegg kan CDS avbilde ting på workshopen som ikke kan 

skannes. CDS og BBC stiller ikke krav til hva som skal vises visuelt, som for 

eksempel at deltagerne skal bruke bilder av seg selv.  

 

Verken CDS eller BBC er i utgangspunktet positive til bruken av video i 

fortellingene. CDS er negative til dette ettersom det er mer tidkrevende og komplekst 

å jobbe med video.164 Derfor begrenser CDS deltagerne til å bruke videoklipp på 

inntil 15 sekunder. BBC mener at video ofte har dårligere kvalitet og uttrykk enn et 

fotografi, og at stemningen som stillbildene gir kan brytes av et videoinnslag.165 Selv 

om CDS og BBC mener dette, kan det være verdt å merke seg at prototypfortellingene 

MomNotMom og Scissors inneholder hvert sitt videoklipp, riktignok er de kun på to 

sekunder. 

 

4.2.2 Fortellingen skal handle noe fra virkeligheten, ha et personlig innhold og 

fortelleren har fortellerstemmen 

Både CDS og BBC mener at fortellingene skal handle om noe fra virkeligheten og 

være personlige, gjerne emosjonelle. Dette understreket BBC på workshopen jeg 

observerte. Da en av deltagerne ønsket å lage en fortelling rundt sin interesse for 

miljøvern, mente veilederne at fortellingen ville få et preg av å være informasjonsfilm 

og ende opp som lite personlig. Veilederne og de andre deltagerne kom derfor med 

innspill i fortellersirkelen, slik at personen fikk hjelp til å skrive om fortellingen.  

 

En av fortellingene i analysen min, Tanya, var heller ikke i utgangspunktet personlig 

nok for Dana Atchley, som var en av veilederne på workshopen hvor Tanya ble 

produsert. ”Monte wanted to do a story on Tanya as a general profile on her inspiring 

work. When Monte finished her description of her story idea, I remember Dana 

                                                 
163 http://www.storycenter.org/ 
164 http://www.storycenter.org/coremethod.html 
165 Intervju med Stephenson 17.02.05 



 

saying ‘But what does the story have to do with you?’”166 Også her fikk deltageren 

innspill til å endre på fortellingen for å få den mer personlig, noe hun gjorde.167  

 

”Many individuals and communities have used the term ‘digital storytelling’ to 

describe a wide variety of new media production practices. What best describes our 

approach is its emphasis on personal voice and facilitative teaching methods.”168 Både 

CDS og BBC  legger vekt på at fortelleren selv har fortellerstemmen og at han eller 

hun snakker i 1. person. Fortellerstemmen tilfører fortellingene et personlig uttrykk.  

 

4.2.3 Fortellingen kan gjerne innholde musikk 

CDS og BBC mener at fortellingene kan inneholde musikk. Eventuelt kan også 

kontentum, det vil si lydeffekter, benyttes for å skape atmosfære. Både kontentum og 

musikk kan gi bevegelse til stillbilder og støtte oppunder stilen i fortellingen.169  

Musikkbruken i digital historiefortelling kan være problematisk på grunn av 

rettighetsproblematikken. Blant annet mener Barrie Stephenson at CDS vil få 

rettighetsproblemer dersom fortellingene blir publisert på hjemmesiden til CDS, 

ettersom fortellingene deres i stor grad inneholder kommersiell musikk. Selv om CDS 

løser dette rent rettighetsmessig synes Stephenson det brukes for mye kommersiell 

musikk. Han mener at overdreven bruk av slik musikk fjerner noe av det personlige i 

fortellingene.170 

 

4.2.4 Fortellingen skal ha en bestemt struktur og tempo 

Store deler av workshopens første dag er deltagerne samlet i fortellersirkelen.171 

Deltagerne får hjelp til å utvikle manusutkastene sine, ved at det fokuseres på ulike 

fortellertekniske grep. Fortellingene skal ha en god struktur og et passende tempo. De 

må ikke bli langtekkelige og kjedelige, men de kan heller ikke gå for raskt frem slik at 

mottakeren faller ut av fortellingen. Små pauser i fortellingen er også viktig for å gi 

mottageren mulighet til å fordøye og fundere over det som blir formidlet. 

                                                 
166 Lambert 2002:20. Monte er personen som har laget fortellingen Tanya. 
167 Resultatet kan sees i analysen av fortellingen i avsnitt 6.2. 
168 http://www.storycenter.org (Min kursivering) 
169 Fagerjord 2006:62 
170 Intervju med Stephenson 17.02.05. 
171 Dette gjelder som sagt hele dagen hos BBC, som ikke benytter digitale verktøy denne dagen, men 
kun penn og papir. 



 

For å jobbe med struktur og tempo har veilederne ulike øvelsesoppgaver for 

deltagerne. Først utdeles det små ting som veilederne har med seg. På workshopen jeg 

observerte var dette ting som en badeand, en tekopp og et postkort. Deltagerne skal 

lage en fortelling om den tingen de får utdelt. Fortellingen skal bestå av 250 ord, og 

den leses opp for resten av gruppen. Deretter skal deltagerne lage en fortelling om en 

viktig hendelse som har preget livet deres. Denne skal være på 50 ord og leses også 

opp for de andre. Poenget med disse oppgavene er å få deltagerne til å bli trygge på å 

lese opp fortellinger de selv har skrevet. Men først og fremst er målet at deltagerne 

skal oppdage hvordan man kan rasjonere ordene sine. Ettersom de digitale 

fortellingene handler om noe som står sentralt for historiefortelleren, skal denne 

prosessen vise at fortelleren kan bruke få ord om noe som er viktig. 

 

Til workshopens første dag har deltagerne med seg flere fotografier og ting til 

fortellingen, enn de som faktisk skal brukes. Nå skal deltagerne velge ut hvilke de vil 

inkludere i fortellingen, med samme fokus på tempo og struktur. Det kan være 

kjedelig med for mange fotografier og for lange videosekvenser dersom det ikke 

passer til det som blir sagt. Også valg av musikk og hvor raskt fortellerne snakker er 

med på å bestemme tempoet.  

  

 

4.3 Retningslinjer i digital historiefortelling utenfor CDS og BBC 

Flere som har deltatt på workshop hos CDS har i etterkant selv arrangert workshoper i 

digital historiefortelling.172 Ved å se hvordan workshopene gjennomføres utenfor 

CDS og BBC, kan man få et inntrykk av hvordan digital historiefortelling eventuelt 

har utviklet seg. Har digitale fortellinger fått et eget liv utenfor CDS og BBC, eller 

fungerer fremgangsmåten her så godt at også andre følger etter? Jeg vil i det følgende 

se på andre steder som arrangerer workshoper i digital historiefortelling, blant annet 

hvordan det gjøres i undervisning.  

 

I forrige kapittel nevnte jeg at CDS var med å starte opp The Digital Clubhouse. Selv 

om CDS derfor har en tilknytning til denne organisasjonen, gjennomføres 

workshopen noe ulikt her. The Digital Clubhouse forener yngre og eldre mennesker 

                                                 
172 CDS har også holdt egne workshop for å lære opp folk til nettopp dette, så dette er noe de selv også 
ønsker. 



 

som sammen lager en digital fortelling. Dette har blant annet blitt gjort på Stories of 

Service, som er et av prosjektene deres.173 Her fokuseres det på å få eldre mennesker 

til å lage digitale fortellinger, med spesiell vekt på de som deltok i 2. verdenskrig. 

Samtidig ønsker de å mobilisere ungdommer til å bruke teknologi til å bevare 

historiearven.  

 

Fortellingene hos The Digital Clubhouse blir til i et samarbeid mellom tre personer 

som har forskjellige roller i prosessen. Historiefortelleren er “[…] an ‘unsung hero’ 

from the community (such as a local veteran) who has memories, photos and a story 

to share”.174 I tillegg har han eller hun med seg en ungdomsprodusent som er en yngre 

person fra lokalmiljøet som har blitt opplært i programvaren de bruker i prosessen. 

Det er også med en frivillig mentor som hjelper til å koordinere de to andre, og som 

bidrar med veiledning og oppfølgning. Fortellingene blir, i motsetning til hos CDS, 

laget på kveldstid over en lengre tidsperiode. Til tross for forskjellene i 

produksjonsprosessen, følger The Digital Clubhouse retningslinjene som CDS har 

utarbeidet. Derfor får fortellingene den samme formen som fortellingene hos CDS og 

BBC, blant annet i utseende og fortellingenes varighet. 

 

En annen amerikansk aktør i digital historiefortelling er Digitales, som drives av 

Bernajean Porter i Colorado.175 Porter har arrangert workshop i stor skala etter at hun 

ble inspirert av en workshop hos CDS.176 Digitales har samme utgangspunkt som 

CDS ved at fortellingene blir til på workshoper og bruker de samme retningslinjene 

som CDS og BBC. Fortellingene skal være mellom tre og fem minutter, og bestå av 

15 og 20 visuelle elementer. Digitales publiserer fortellingene for de av deltagerne 

som vil det. På hjemmesiden informerer de derfor om at materialet i fortellingen ikke 

kan være rettighetsbelagt, dersom deltagerne ønsker å få fortellingene sine publisert 

gjennom Digitales.177 

 

Jeg har tidligere nevnt at tv- og radiostasjonen KQED i California arrangerer 

workshop i digital historiefortelling. Her varer workshopen i to dager, og fortellingene 
                                                 
173 Stories of Service har eksistert siden 1998 og pågår fremdeles.  
174 http://www.stories-of-service.org/ 
175 Porter har skrevet den ene av de to bøkene som foreløpig er skrevet om digital historiefortelling; 
Digitales: The Art of Telling Digitales Stories (2005). 
176 Workshopen koster $850 og deltagerne må ha med egen datamaskin. 
177 Rundt 50 fortellinger er publisert på Digitales hjemmeside. (http://www.digitales.us/) 



 

skal være mellom to og tre minutter. I likhet med BBC tilbyr de dette gratis, selv om 

KQED ikke publiserer alle fortellingene slik BBC gjør.178 KQED har siden 2002 

arrangert årlige konkurranser for elever på videregående skole innen digitale 

fortellinger. Hvert år skal fortellingene ha ulike temaer, og i 2005 skulle fortellingene 

handle om da elevene og deres familier immigrerte til California.179 Kravet til 

fortellingene er at de må være sanne, vare i maks tre minutter og at de skal kunne 

vises på KQEDs hjemmeside. 

 

4.3.1 Digital historiefortelling i Norge 

Flimmer Film i Norge gjennomfører sine workshop i stor grad etter samme 

fremgangsmåte som CDS og BBC.180 Hos Flimmer Film varer workshopen fra tre til 

fem dager. Fortellingene skal bli mellom to og tre minutter, og kan inneholde 

fotografier, eventuelt personlige gjenstander som tegninger, avisutklipp og gamle 

brev.181 Det opplyses derimot ikke om antallet gjenstander som deltagerne skal ha 

med seg på workshopen.  

 

Våren 2005 utlyste NRK i samarbeid med PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk 

kunst) en konkurranse i det de kalte ”digitale fortellinger”. Likevel er ikke dette 

digitale fortellinger slik CDS og BBC avgrenser begrepet; Ingen av retningslinjene til 

CDS og BBC nevnes i konkurransen, så fortellingene trenger for eksempel ikke være 

fra virkeligheten eller være personlige. Gruppeaspektet faller også bort, ved at 

fortellingene lages på egenhånd av deltagerne. Med konkurransen ønsket NRK å 

stimulere til nyskapning innen formidling på Internett, og bidra til økt bevissthet 

omkring digitale fortellerteknikker i nettbasert kunst.182 Slik CDS og BBC definerer 

digitale fortellingene, er de i en mer presisert form hvor det ikke er formatet, men 

innholdet - selve fortellingen - som blir det varierende elementet. NRKs konkurranse i 

digitale fortellinger er derfor ikke i tråd med CDS og BBCs forståelse av begrepet.  

                                                 
178 Deltagerne må betale inn en sjekk pålydende $100 når de melder seg på, men denne blir returnert 
når de har gjennomført workshopen. 
179 http://dsi.kqed.org/index.php/contest/ 
180 En av de som står bak workshopene til Flimmer Film har selv deltatt på workshop i regi av Capture 
Wales. (http://www.digitalefortellinger.com) 
181 http://www.digitalefortellinger.com 
182 http://pnek.no/?location=11&language=no&skin=1 



 

4.3.2 Retningslinjer i undervisningssammenheng 

I tillegg til å arrangere workshop for både barnehagebarn og pensjonister, har 

Flimmer Film arrangert workshop for lærerstudenter og lærere. I kapittel 3 beskrev 

jeg hvordan lærersteder i flere land har tatt i bruk digital historiefortelling. Jeg vil her 

trekke frem hvordan et par personer har bidratt til at det lages digitale fortellinger i 

skolen, og hvordan digital historiefortelling kan implementeres i undervisning.  

 

Etter å ha deltatt på workshop hos CDS har læreren Tom Banaszewski veiledet over 

500 elever i barneskolen i USA i å lage digitale fortellinger.183 Fortellingene skal være 

under fire minutter. De skal være sanne og bestå av fotografier, eventuelt også 

video.184 Dersom eleven tillater det, blir fortellingene lagt ut på skolens hjemmeside, 

hvor andre har mulighet til å kommentere fortellingene. Banaszewski har likevel 

endret enkelte sider ved workshopen til CDS. Årsaken er at han veileder barn og 

ungdommer i å lage digitale fortellinger. Han mener at CDS først og fremst har 

voksne deltagere som målgruppe.  

Adults, being familiar with the intense pace of workshops and having more 
experience with personal narrative, have handled the CDS model well. 
Students need more than “Think of an idea for a story. Write it. Then 
storyboard it.185 

 

Barn og ungdom trenger mer tid enn voksne for å lage digitale fortellinger. Derfor 

sprer Banaszewski produksjonsprosessen over et helt semester. I følge Banaszewski 

er også det å gi elevene et tema som utgangspunkt for fortellingen, en annen måte å 

hjelpe dem på.   

 

David Jakes som jobber som teknisk koordinator i skolevesenet i Illinois i USA, er 

også inspirert av CDS. Han har tatt med seg fortellerformen til skolen, med det 

resultat at et hundretalls elever har fått lage digitale fortellinger.186 Jakes har også 

skrevet en rapport om hvordan man kan bruke digital historiefortelling i skolen, til 

hjelp for andre lærere.187 Rapporten tar utgangspunkt i CDS sin modell, men som 

                                                 
183 http://www.techszewski.blogs.com/ 
184 Kun de elevene som har laget en digital fortelling tidligere får bruke video: “Video is introduced as 
students become more familiar with effective storytelling.” (Banaszewski 2005:5) 
185 Banaszewski 2005:65 
186 http://competitivevoice.blogspot.com/ 
187 “Capturing Stories, Capturing Lives: An Introduction to Digital Storytelling.” Finnes på 
http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf 



 

Banaszewski legger han vekt på at det er yngre mennesker som skal lage 

fortellingene, og at deltagerne derfor trenger mer tid og veiledning enn det CDS 

tilbyr.  

 

CDS og BBC benytter Adobe Premiere som redigeringsprogramvare, men i 

skolesammenheng benyttes gjerne programvare med enda enklere brukergrensesnitt. 

For Mac er dette gjerne redigeringsprogrammet iMovie. Joe Lambert anbefaler også 

at skoler benytter annen redigeringsprogramvare enn Premiere, selv om CDS bruker 

dette.188  

 

 

4.4 Oppsummering 

Selv om de digitale fortellingene lages av én person, blir de først og fremst til i en 

gruppesammenheng med veiledere og andre fortellere. Workshopen gjennomføres på 

en bestemt måte. Det eksisterer i tillegg retningslinjer for hvordan de digitale 

fortellingene skal utformes. Både gjennomføringen av workshopen og disse reglene 

ble utarbeidet av CDS tidlig på 1990-tallet og eksisterer den dag i dag. 

Retningslinjene og fremgangsmåten har vist seg å fungere godt. Derfor benyttes de 

også utenfor CDS, med unntak av små justeringer, som hos BBC i Storbritannia og 

Flimmer Film i Norge.  

 

Selv fikk jeg erfare hvor konsekvent BBC fulgte retningslinjene da jeg observerte en 

workshop hos dem. Kravene må sannsynligvis håndheves for at BBC skal ha mulighet 

til å produsere det antallet fortellinger de gjør, i det tempoet og til det budsjettet de 

har. Men retningslinjene eksisterer også for at deltagerne skal rekke å lage en digital 

fortelling i løpet av den tiden de har til rådighet, og for at forellingene skal få så høy 

kvalitet som mulig.  

 

  

  

  

  

                                                 
188 Lambert 2002:178. Se også sitatet på s. 25 i oppgaven. 



 

5. SJANGER 
 

A text cannot belong to no genre, it cannot be without… a genre. Every text 

participates in one or several genres, there is no genreless text.189 

 

For å kunne drøfte digitale fortellinger i lys av sjangerteori, ser jeg det nødvendig å 

redegjøre for min oppfatning av sjangerbegrepet. Det kan være en stor nok utfordring 

i seg selv, ettersom det innen sjangerforskningen eksisterer ulike forståelser av 

begrepet. I dette kapitlet tar jeg derfor for meg sjangerteori og viser til noen allerede 

etablerte sjangrer. Gjennomgangen er imidlertid ikke fullstendig, men i det omfanget 

jeg mener står i forhold til oppgaven som helhet. 

 

 

5.1 Knagger for forståelse 

Når venner og kjente har spurt hva jeg skriver masteroppgave om, har det vært 

nærliggende å beskrive temaet ut fra en forståelseshorisont jeg vet de har. Ettersom 

digital historiefortelling foreløpig er et ukjent fenomen i Norge, har jeg derfor 

sammenlignet digitale fortellinger med andre og mer kjente medieformater. Vanligvis 

har jeg beskrevet digitale fortellinger som ”… korte filmer som lages på workshop av 

vanlige mennesker som deg og meg, ved å bruke personlige gjenstander som 

fotografier og video. Dette redigeres på en datamaskin til en lineær fortelling. Fokuset 

ligger på at det er en personlig historie som fortelles. Fortellingene spres via Internett 

og i noen tilfeller sendes de på tv.”.  

 

Ved å henge digitale fortellinger på kjente knagger for tilhørerne, hjelper jeg dem med 

å kategorisere fenomenet. Når man snakker om kategorisering og en inndeling av 

tekster dukker gjerne sjangerbegrepet opp.190 Begrepet strekker seg tilbake til den 

greske antikken, hvor sjanger da var forbeholdt litterære tekster. Den klassiske 

sjangerinndelingen besto av tre ulike sjangerkategorier; drama, epikk og lyrikk. 

Ettersom man kun forholdt seg til disse tre kategoriene, var inndelingene basert på 

forholdsvis enkle likhetsstrekk ved tekstene. De litterære sjangrene favnet følgelig 

                                                 
189 Chandler 1997:10 
190 Både sjanger og genre brukes i norsk dagligtale. Genre er en fransk oversettelse av det latinske 
ordet ”genus”. (Larsen 1999:32) På norsk defineres genre og sjanger blant annet som slag, klasse, 
familie, stil og art. 



 

bredt, og svært ulike type tekster ble kategorisert under samme paraply. ”Such literary 

types as drama and lyric, tragedy, and comedy span numerous diverse works and 

numerous cultures and centuries.”191 

 

Til tross for at begrepet har eksistert lenge, er det ikke bare enkelt å definere sjanger. 

Sjangerteoretikeren Glen Creeber mener at problemet med å definere sjanger ligger i 

sjangerens natur. ”The multidimensional nature of genre itself; its numerous aspects, 

the numerous meanings it can have, and the numerous analytical uses to which it can 

be put.”192 Likevel hersker det enighet om at man kan snakke om en sjanger når man 

har å gjøre med en gruppe tekster med felles eller beslektede uttrykk. 

Sjangerteoretikeren Tzvetan Todorov forklarer sjanger med noen få ord: ”[…] genres 

are classes of texts”.193  

 

Fra antikken og frem til i dag har fremveksten av nye medier gitt oss nye 

sjangerkategorier, og sjangerbegrepet har derfor gjennomgått flere endringer. Det er 

en kontinuerlig fremvekst av nye sjangrer og undersjangrer, stadig mer komplekse og 

sammensatte. Det er ikke bare i litteraturen vi nå snakker om sjangrer. 

Sjangerbegrepet benyttes også for å klassifisere blant annet filmer, tv-programmer og 

musikk. Westernfilmen trekkes gjerne frem som et eksempel på en filmsjanger. Hvis 

man blir spurt om musikksmak, kan det føles like naturlig å svare ut fra 

sjangerpreferanser, som å snakke om bestemte artister. 

 

Hva er det så som kjennetegner filmene som kalles for Westernfilmer? Eller hva har 

tv-programmene Jakten på Kjærligheten og Heia Tufte til felles ettersom de begge 

kan omtales som ”feel good-reality”?194 Flere sjangerteoretikere trekker frem tekstens 

tema, miljø, struktur, stil og karakterer som momenter for å bestemme 

sjangertilhørighet.195 Disse variablene sier alle noe om tekstens form eller innhold. 

Som Daniel Chandler sier:  

                                                 
191 Feuer 1992:140 
192 Creeber 2001:3 
193 Todorov [1978]1990:16 
194 TV2s Jakten på kjærligheten (2004-) og TVNorges Heia Tufte (2005-). En ”feel good-reality” er 
”snillere” enn andre realityprogram. Dette kan f.eks. være at deltagerne ikke stemmes ut og at fokuset 
ligger på at deltagerne skal samarbeide best mulig. 
195 Bl.a. Altman 1999, Chandler 1997 og Lacey 2000 



 

Conventional definitions of genres tend to be based on the notion that they 
constitute particular conventions of content (such as themes or settings) and/or 
form (including structure and style) which are shared by the texts which are 
regarded as belonging to them.196  

 
Ved å ta for seg tekstens tema ser man på hva teksten dypere sett handler om. Miljø 

refererer til tekstens beskrivelse av tid og rom.197 Westernfilmen er primært definert 

etter dette kriteriet. Denne type film kjennetegnes ved at handlingen foregår sørvest i 

USA på slutten av 1800-tallet. Karakter går på personene som finnes i teksten, og 

hvordan de skildres. I westernfilmen er hovedpersonen gjerne en cowboy med 

heltestatus.  

 

Struktur viser til tekstens form, ut fra oppbygning og komposisjon. Den litterære 

sjangeren sonetten kjennetegnes ved tekstens struktur. Ut fra hvordan teksten er bygd 

opp, ser man raskt forskjellen på for eksempel sonetten og en limerick.198 Stil går på 

tekstens uttrykksmessige form, som lys, lyd, klipping og kamerabruken i en film. Et 

eksempel på en sjanger som kjennetegnes ved stilen er film noir. Disse filmene 

gjenkjennes ved sin ”mørke” stil, som først og fremst skyldes bruken av lys- og 

kameravinkler. Filmens handling utspiller seg gjerne i mørke, regntunge og 

skyggelagte bygater.  

 

I en sjangeranalyse vil det variere hvilke av de ulike variablene man vektlegger. Selv 

om Westernfilmen primært defineres etter filmens plassering i tid og sted, er det som 

sagt også vanlig at hovedpersonen er en cowboy. Handlingen i film noir-filmene 

utspiller seg vanligvis i storbyen og tematikken er ofte livets mørke sider. Likevel er 

det som nevnt først og fremst stilen som kjennetegner disse filmene.199 Man må 

bestemme seg for hvilket nivå man vil bestemme sjangertilhørigheten. Jo flere 

aspekter ved teksten som vurderes, desto flere blir sjangerkategoriene og 

undersjangrene. Sjangrene blir da også ytterligere smale. Reglene for å skrive en 

sonette er for eksempel langt mer fastsatte og spesifikke enn for den overgripende 

lyrikksjangeren. 

                                                 
196 Chandler 1997:3 
197 Jeg har valgt å oversette ”setting” til ”miljø”. 
198 Sonetten består av 14 jambiske verselinjer. Sonetten er delt i to strofer på 4 linjer hver og to strofer 
på 3 linjer som vanligvis rimer etter skjemaet : abba, abba, cdc, dcd. Limericken er på sin side et 
(spøkefullt) vers på fem linjer, som rimer aabba. Første linje skal helst ende på et stedsnavn. 
199 Noen vil hevde at film noir ikke er en sjanger, men en stil. (Altman 1999:70) 



 

Mens noen plasserer en tekst i én sjangerkategori, kan andre mene at den tilhører en 

annen sjanger. Som sagt kan tv-programmet Heia Tufte kategoriseres som en ”feel 

good-reality”. Andre vil derimot kunne kalle programmet for en reality eller et 

underholdningsprogram.200 Ulik sjangerplassering kan grunne i at man forholder seg 

til en ny type tekst som man er usikker på hvor hører hjemme. Eventuelt kan det være 

at man legger seg på ulikt nivå i sjangerkategoriseringen, slik jeg skrev om i forrige 

avsnitt. En ”feel good-reality” er i så måte en undersjanger av reality, mens reality kan 

videre sies å være en undersjanger av et underholdningsprogram. Det finnes ingen 

skrevne regler for hva man skal ekskludere, eventuelt inkludere av tekster i de ulike 

sjangrene. ”Genres […] are not discrete systems, consisting of a fixed number of 

listable items.”201 

 

På den andre siden er noen tekster så typiske for sin sjanger at de fleste er enige om 

sjangertilhørigheten. Et eksempel på dette er filmen 2001: En romodyssé. Det er liten 

tvil om at denne filmen tilhører science fiction- sjangeren.202 Filmen kom ut i 1968 

og har siden hatt status som banebrytende innen science fiction. Enkelte tekster er 

så gjenkjennelige at de oppfattes som en prototyp for en sjanger. En prototyp er en 

tekst som er et foregangseksempel for andre tekster innen sjangeren. I sjangerteori 

brukes også prototyp om en tekst som er en forgjenger for en sjanger.  

 

 

5.2 Aspekter utenfor teksten 

Selv om tekstanalyse brukes i en analyse av sjanger, skapes en sjanger aldri kun av 

medietekster, men viser til flere samtidige dimensjoner både i og utenfor teksten. 

Derfor må både avsender og mottager av teksten trekkes inn i en sjangeranalyse. 

Tekstens medium er også viktig ettersom en tekst ikke kan sees uavhengig av det den 

presenteres i. Steve Neale mener at sjanger kan forstås som ”[…] systems of 

orientations, expectations and conventions that circulate between industry, text and 

                                                 
200 En slik uenighet i sjangerkategorisering kom til uttrykk under prisutdelingen av Gullruten på TV2 i 
2006. Heia Tufte ble da nominert i kategorien ”Beste underholdningsprogram”, men ikke i ”Beste 
reality”. Programmet vant for øvrig pris for både ”Beste underholdningsprogram” og ”Beste 
Nyskapning”. 
201 Gledhill [1985]1999:143 
202 Regissøren bak filmen, Stanley Kubrick, omtaler kryptisk nok filmen som en “mytologisk 
dokumentar”. (http://www.bergen-filmklubb.no) 



 

subject”.203 At sjangrer ikke er bestemte, avgrensede helheter, påpeker Liestøl og 

Rasmussen i boken Internett i endring: ”Genre […] er ikke en statisk kategori, men et 

dynamisk begrep som forholder seg til tekster som del av en sosial prosess der alle 

relevante instanser i kommunikasjonen er medvirkende.”.204  

 

Enten det er snakk om en fjernsynskanal eller en bokklubb, skaper avsenderen bak et 

produkt forventninger hos mottakerne. Dette gjør de ved å systematisere produktene i 

sjangrer. Sjangerreferanser gir oss forventinger til en tekst som er basert på tidligere 

erfaring med tilsvarende produkter. Dette viser seg eksempelvis i hvordan man velger 

å se på et tv-program med bakgrunn i sjangeren den er plassert i. Vi forventer at det vi 

sorterer under en sjanger også er det som avsenderen legger til grunn for sin inndeling 

av sjangrene. Forklart på denne måten ser man at sjanger fungerer som en usynlig 

kontrakt mellom avsender og mottager.  

 

Noen ganger opplever man at sjangerforventninger brytes. Dersom jeg ønsker å se en 

humoristisk film går jeg til videobutikkens hylle merket med ”komedie” og finner en 

film der.205 Jeg blir skuffet hvis filmen ikke oppfyller mine krav til hva en komedie 

bør inneholde. Muligens er filmen i seg selv god, men den blir ikke oppfattet som det 

av meg ettersom sjangerforventinger er sterkt knyttet til hvordan man opplever en 

tekst. 

 

 
5.3 Min forståelse av sjangerbegrepet 

Sjanger kan sees som en felles overbevisning om at man har en forholdsvis konkret 

samling fenomener som utgjør en konsistent helhet, som går på tvers av det 

individuelle.206 Når jeg skal undersøke hvorvidt digitale fortellinger er en egen 

sjanger, vil jeg se etter de likheter som måtte forekomme i fortellingene, og ikke det 

særegne ved hver fortelling. Som beskrevet i metodekapitlet har valg av teoretisk 

perspektiv innvirkning på hvordan man beskriver teksten. I min analyse av de digitale 

                                                 
203 Neale 1981:6 
204 Liestøl og Rasmussen (red.) 2001:9 
205 Ønsker jeg å leie en film på Internett er filmene også der sortert etter sjangerinndelinger. Se f.eks. 
http://www.brafilm.com 
206 Engholm 2004:68 



 

fortellingene ser jeg på deres innhold og form ved å ta utgangspunkt i fortellingenes 

tema, karakterer, miljø, struktur og stil.  

 

Til tross for at filosofen Ludwig Wittgenstein ikke selv skrev om sjanger, brukes han i 

diskusjon om sjangerteori, da særlig i forbindelse med begrepet ”familielikhet”.207 

Familielikhet innebærer at tekster ikke nødvendigvis trenger å ha eksakte fellestrekk 

for å tilhøre samme sjanger. I stedet er det tilstrekkelig at tekstene deler noen likheter 

som overlapper og krysser hverandre. Med utgangspunkt i Wittgensteins 

familielikhetsbegrep bruker jeg sjangerbegrepet som en samlebetegnelse på en gruppe 

tekster som har en rekke likhetstrekk, men hvor ikke alle tekstene nødvendigvis må 

inneholde alle de samme. Slik mener jeg at jeg verken er for snever eller for generell i 

min sjangerforståelse. 

 

Selv om jeg med mitt utgangspunkt i de digitale fortellingene legger opp til ren 

tekstanalyse, vektlegger jeg også aspekter utenfor teksten i min sjangerforståelse. I 

oppgaven har jeg allerede presentert digital historiefortelling utover det å kun 

diskutere og analysere selve de digitale fortellingene. Jeg har for eksempel kartlagt 

hvordan fenomenet har oppstått og hvilken kontekst de digitale fortellingene opptrer i. 

Videre har jeg beskrevet hvilke retningslinjer avsenderen må forholde seg til og hvor 

stor utbredelse digital historiefortelling har fått. I kapittel 7, hvor jeg analyserer de 

digitale fortellingene i lys av sjanger, vil jeg trekke inn avsender- og mottageraspektet 

ytterligere, ved å se nærmere på hvem som er avsender og mottager av digitale 

fortellinger. Jeg trekker derfor inn alle leddene i den tradisjonelle 

kommunikasjonsmodellen med avsender, tekst og  mottager. 

 

 
5.4 Oppsummering 

Vi snakker om sjanger når vi har en gruppe tekster som deler visse innholdsmessige 

og/eller formmessige likheter. Jeg vil analysere de digitale fortellingene i lys av dette, 

ved å undersøke hvorvidt de har likheter i for eksempel tematikk, oppbygning eller 

uttrykk. I sjangerteori er det i tillegg relevant å se på avsender og mottager av teksten 

som analyseres, ettersom sjanger er en del av en sosial prosess. Disse områdene 

belyses derfor også i drøftingen av digitale fortellinger som egen sjanger. 
                                                 
207 Wittgenstein skrev om likheter i språk. (Wittgenstein 1953) 



 

6. ANALYSE AV DIGITALE FORTELLINGER 
 

Consider for example the proceedings that we call ′games′. I mean board-games, 

card-games, ball-games, Olympic games, and so on. What is common to them all? 

 – Don´t say: There must be some thing in common, or they would not be called 

“games” – but look and see whether there is anything common to all. – For if you 

look at them you will not see some thing that is common to all, but similarities, 

relationships, and a whole series of them at that. To repeat: don´t think, but look!208  

 

Hittil i oppgaven har jeg konsentrert meg om oppstarten og utviklingen av digital 

historiefortelling, i tillegg til publiseringen av digitale fortellinger. Videre har jeg sett 

på hvordan digitale fortellinger produseres, og hvilke retningslinjer som må følges i 

denne prosessen. Her i oppgavens analysekapittel vil jeg beskrive selve de digitale 

fortellingene. Dette gjør jeg ved å ta utgangspunkt i et utvalg på ni fortellinger som er 

produsert hos CDS og BBC.209 CDS og BBC omtaler fortellingene på nettsidene sine 

som digitale fortellinger. Det er derfor naturlig å anta at disse tekstene deler visse 

likhetstrekk. Men hvilke likheter har de egentlig? Ved å analysere de digitale 

fortellingene vil jeg få mulighet til å undersøke dette. Som Ludvig Wittgenstein sier i 

sitatet ovenfor: ”[…] don´t think, but look!”.  

 

Den enkelte fortellingen gjennomgås ved at jeg først har en tabell med opplysninger 

om hvem som har laget fortellingen, og hvor og når dette har skjedd. I tabellen nevnes 

også tekniske opplysninger og hvor fortellingen finnes på Internett. Deretter ser jeg på 

fortellingenes innhold og form. Tema, hva fortellingen handler om, og karakterer, 

hvilke personer som finnes i fortellingen og hvordan disse skildres, presenteres 

sammen i analysen. Miljø er fortellingens plassering i tid og eventuell stedstilhørighet. 

Struktur er hvordan den digitale fortellingen er bygd opp, som for eksempel hvor 

mange fotografier den består av og dens varighet. Struktur presenteres sammen med 

stil, som også sier noe om fortellingens form; Stil viser til fortellingens uttrykk, som 

skapes ved blant annet bruk av fortellerstemme, musikk og digitale effekter.  

 

                                                 
208 Wittgenstein 1953:66 
209 Som jeg skrev i avsnitt 2.1.1 er også Home Movies og Scissors inkludert i analysen, selv om disse 
ikke er produsert hos BBC eller CDS.  



 

Etter at alle fortellingene er analysert gir jeg en kort oppsummering av funnene mine, 

og ser hva fortellingene deler av likheter. Disse blir videre utdypet i det påfølgende 

kapitlet, hvor jeg drøfter digitale fortellinger i lys av sjangerteori.  

 

To begreper jeg benytter meg av i analysen kan behøve en klargjøring. Når jeg skriver 

om ”skrift” som brukes i fortellingene, er dette tekst i fortellingens fotografier. Med 

”digitale effekter” mener jeg effekter som genereres av det digitale 

redigeringsverktøyet som benyttes i produksjonen. Dette kan være effekter som 

zooming, panorering og overganger mellom sekvensene i fortellingene. 

 

 

6.1 Home Movies 

Tittel: Home Movies 
Laget av: Dana Atchley 
Produksjonssted og -år: Produsert utenom workshop i USA, 1990 
Plassering på Internett: http://www.storycenter.org/movies  
Avspilles i: QuickTime Player 
Dim. avspillingsvindu: 160 x 120. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren  
Størrelse (MB): 1,5  
Datakvalitet (Kbps): 99 

 

     
Bilde 1.1                                         Bilde 1.2                                           Bilde 1.3 

 
Tema og karakterer: Home Movies handler om familien til Dana Atchley; hans mor, 

far, to onkler og bestefar. Alle personene som skildres omtales i positive ordlag. 

Fortellingen viser en tradisjon i denne familien, hvor Danas bestefar årlig filmet 



 

sønnene sine, mens de snurret seg rundt.210 Dermed dokumenteres det hvordan de 

vokste. Dana snakker om tiden som har gått og lurer på hvor den ble av. 

 

Miljø: Ved å bruke bestefarens filmer viser Dana hvordan tiden har gått fra faren hans 

var liten gutt, og frem til han selv er blitt voksen. Det første filmklippet setter tiden 

tilbake til gamle dager, ved å vise en bil fra begynnelsen av 1900-tallet. Fortellingens 

stedstilhørighet er i hovedsak familiens hage, ved at det er her barna ble filmet. 

 

Struktur og stil: Fortellingens varighet er 2:01 minutter. Det opplyses verken om 

tittel eller navn på fortelleren. Dana har klippet sammen filmene slik at vi ser hvordan 

personene vokser og blir større med årene som går. Etter at Danas far har blitt 

sammen med Danas mor, blir hun med i fortellingen, og når Dana er født er også han 

med. I tillegg til filmklippene består Home Movies av ett fotografi, som vises til slutt i 

fortellingen. Dette er av Dana som voksen, som understreker fortellingens 

kronologiske oppbygning fra faren som barn, til Dana som voksen. Forflytningen i tid 

illustreres også ved at filmklippene går fra å være i svart/hvitt til å bli i farger.  

 

Det brukes få digitale effekter, som i hovedsak er at et par filmklipp spilles i sakte 

film. Et eksempel på dette er da Atchleys mor og far kysser.211 Ettersom foreldrene til 

Dana skilte seg da han var liten, sier han hvordan dette er et ”magisk øyeblikk” for 

ham. Utover dette er det gjort lite bruk av effekter som digital panorering og zooming. 

 

Det er Dana som har fortellerstemmen og han snakker i 1. person. I tillegg høres 

stemmen til faren ved en anledning. I åpningen av fortellingen høres lyden av en 

filmfremviser. Dette tones ned og pianospill overtar som bakgrunnsmusikk. Musikken 

vedvarer gjennom hele fortellingen.212 Et par ganger er det vanskelig å høre hva Dana 

sier, fordi pianospillingen til tider har høyt volum. 

 

 

 

                                                 
210 Sønnene sto på en rekke og ble så bedt om å snurre seg rundt. Se bilde 1.1 og 1.2. 
211 Se bilde 1.3 
212 Musikken er komponert av Atchley. (http://www.nextexit.com/drivein/driveinframeset.html) 



 

6.2 Tanya 

Tittel: Tanya 
Laget av: Monte Hallis 
Produksjonssted og -år: Produsert på den første workshopen som ble holdt i 

regi av CDS hos AFI, 1990 
Plassering på Internett: http://www.storycenter.org/movies/pages/tanya.html  
Avspilles i: QuickTime Player 
Dim. avspillingsvindu: 160 x 120. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren  
Størrelse (MB): 1 
Datakvalitet (Kbps): 90 

 

    
    Bilde 2.1                                        Bilde 2.2                                        Bilde 2.3 

 
Tema og karakter: Fortellingen handler om vennskapet mellom fortelleren Monte og 

hennes venn, Tanya. Tanya er Montes første gode venn, som hun først får i voksen 

alder. Fortellingen er også en hyllest til Tanya, en afroamerikansk alenemor som har 

aids. Tanya forsøker å starte en organisasjon som skal skaffe nye hjem til barn med 

døende foreldre. Selv har Tanya to barn som trenger et nytt hjem når hun en gang dør. 

Tanya fremstilles som et flott menneske som kjemper for barns rettigheter, mens hun 

selv er dødssyk. I tillegg til at Monte forteller om Tanya, handler fortellingen om en 

personlig side ved henne selv. Monte forteller at hun ikke var populær som barn, og 

hun begynner fortellingen med å si ”I never had a lot of friends…”. 

 

Miljø: Monte inkluderer både fortid, nåtid og fremtid i Tanya. Fortiden beskrives når 

hun forteller om sin egen barndom, i tillegg til vennskapet hun og Tanya har hatt. 

Nåtiden skildres med vennskapet de har i dag. Også fremtiden trekkes inn, ettersom 

Tanya på et tidspunkt vil dø på grunn av sykdommen. Det er ingen tydelig tilknytning 

til sted i fortellingen. 

 



 

Struktur og stil: Fortellingen varer i 1:29 minutt. Det er ikke benyttet skrift i 

fortellingen, så det opplyses verken om tittel eller navn på fortelleren. Totalt består 

den visuelle siden av åtte fotografier, fem avisutklipp og et videoklipp.213 Fortellingen 

har et personlig uttrykk ved at fotografiene er av Monte, Tanya og Tanyas barn.214 

Noen av de andre fotografiene er imidlertid utydelige, som gjør det vanskelig å se hva 

motivet er. Det eneste fotografiet av Monte er det nest siste i fortellingen, hvor vi ser 

henne smilende sammen med Tanya. Dette tones inn og er så synlig i noen sekunder 

før det tones ut igjen. Ellers brukes få digitale effekter som inn/uttoning, kryss, 

panorering eller zooming.  

 

Monte forteller at Tanya fikk stor oppmerksomhet rundt arbeidet sitt, og bruker 

avisutklippene for å illustrere dette. På denne måten får man bekreftet at fortellingen 

er fra virkeligheten. Denne troverdigheten styrkes også med et videoklipp av Tanya i 

en klasseromsituasjon.  

 

Et par av fotografiene skiller seg ut med et mer profesjonelt uttrykk. Dette kan 

skyldes at de ikke tatt av fortelleren selv. Hensikten med enkelte av fotografiene er 

uklar. Et eksempel på dette er et fotografi av en skytebane, som vises når Monte sier 

”A few months later she could not do much on her own…”.215 

 

Monte snakker med rolig stemme i et jevnt tempo i 1. person.  Gjennom hele 

fortellingen høres en sang i bakgrunnen, antagelig gospel. Noen ganger er musikken 

så høy at det er vanskelig å få med seg hva Monte sier. I tillegg er det en del støy bak 

stemmen hennes. 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Videoklippet varer i syv sekunder. 
214  Se bilde 2.1 og 2.2 
215 Til bildet av skytebanen sier Monte også: ”…and for all her efforts she felt she had only 
accomplished one thing; she found a real friend, and it was me.” (Se bilde 2.3). Jeg antar at disse 
bildene er personlige minner for Monte og Tanya, eventuelt også for folk som kjenner dem. 



 

6.3 MomNotMom 

Tittel: MomNotMom 
Laget av: Thenmozhi Soundarajan 
Produksjonssted og -år: CDS, 2000 
Plassering på Internett: http://www.storycenter.org/momquicktime.html 
Avspilles i: QuickTime Player eller RealPlayer 
Dim. avspillingsvindu: 160 x 120. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren  
Størrelse (MB): 2,4 (QuickTime Player) og 2,5 (Real Player) 
Datakvalitet (Kbps): 171 (QuickTime Player) og 179 (Real Player) 

 

     
      Bilde 3.1                                        Bilde 3.2                                          Bilde 3.3 

                  
Tema og karakterer: Thenmozhi har laget en digital fortelling om sin mor, 

Thlakvathy. Thenmozhi skulle ønske hun visste hvordan moren var før hun selv ble 

født og at hun kunne ha vært tilstede da moren var barn. Thenmozhi føler at det er 

umulig å se Thlakvathy som noe annet enn mor, og at hun ikke klarer å se moren som 

den kvinnen hun også er. Thenmozhi har dårlig samvittighet fordi hun mener at moren 

mistet noe av seg selv da hun fikk henne; ”I think my mom, like every mom, loses 

something in being a mother”. Thlakvathy skildres som en sterk person og beundres 

av datteren som kvinne, doktor og mor. Dette vises blant annet når fortellingen 

avsluttes med et fotografi av moren, sammen med teksten ”In June my mom will 

receive her US Doctor´s Degree. By: Thenmozhi Soundarajan. For Dr. Thlakvathy 

Soundarajan (My Mom)”.  

 

Miljø: I hovedsak er det fortiden som beskrives i denne fortellingen. Thlakvathy 

forteller om moren da hun var et barn, deretter hennes ungdom, så som gift kvinne og 

doktor i India. Til slutt i fortellingen trekkes fremtiden inn, ved at moren snart får sin 

doktorgrad i USA. Ettersom fortellingen dreies rundt fortiden da moren fremdeles var 

i India, er stedstilhørigheten først og fremst der. 



 

Struktur og stil: Fortellingen varer i 1:52 minutt. Den starter med tittelen på 

fortellingen. Først står tittelen på indisk, og deretter på engelsk i parentes under den 

indiske. Det er også brukt skrift i slutten av fortellingen, ved at den avsluttes med en 

tekstplakat for CDS.216 Fortellingen er kronologisk i tid, ved at den starter opp med 

moren som ung og avsluttes med hennes situasjon i dag. Utviklingen i tid illustreres 

også ved at fotografiene fra morens ungdom er i sort/hvitt. 

 

Fortellingen består av i alt 11 fotografier og et kort videoklipp.217 Videoen og de 

fleste fotografiene er av moren. Først vises et fotografi av moren som barn, hvor hun 

speider utover et hav.218 Dette vises i hele 25 sekunder. Likevel føles ikke dette som 

en statisk sekvens, ettersom det zoomes i fotografiet og det er lagt inn en animasjon. 

Det er mye zooming også ellers i fortellingen. I tillegg er det brukt andre digitale 

effekter som at et fotografi går fra å være i farger til å bli svart/hvitt. I andre sekvenser 

benyttes animasjoner som kommer og forsvinner i fotografiet.  

 

Det er Thenmozhis som selv har fortellerstemmen. Hun er rolig, nesten hviskende, og 

snakker i 1. person. Gjennom hele fortellingen er det gitarspill bak fortellerstemmen. 

Musikken vedvarer når tekstplakaten vises til slutt. Slik fremstår CDS som en aktør i 

fortellingen. Ved at det også er inn- og utzooming i dette fotografiet som i mye av 

fortellingen forøvrig, inkluderes CDS ytterligere ved at dette ligner de andre i stilen. 

 
 

6.4 Limbo 

Tittel: Limbo 
Laget av: Kara Kotler 
Produksjonssted og -år: CDS, 2003 
Plassering på Internett: http://www.storycenter.org/movies  
Avspilles i: QuickTime Player 
Dim. avspillingsvindu: 160 x 120. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren  
Størrelse (MB): 1,7  
Datakvalitet (Kbps): 83 

                                                 
216 Det opplyses om CDS sin hjemmeside, e-postadresse og telefonnummer (se bilde 3.3). 
217 Videoklippet er på 2 sekunder. 
218 Dette bildet brukes flere ganger gjennom fortellingen. 



 

   
                    Bilde 4.1                                       Bilde 4.2                                        Bilde 4.3 

 
Tema og karakterer: Kara Kotlers digitale fortelling Limbo handler om hennes 

redsel for døden. Frykten grunner i at hun har diagnosen nyresvikt, som hun har hatt 

siden hun var 27 år. Sykdommen er i familien hennes og faren døde som konsekvens 

av nyresvikt som 42-åring. Kara lurer på om hun selv vil dø av sykdommen og 

engster seg derfor for fremtiden; ”If my kindey desease doesn´t kill me, the waiting 

will.” Det er fortelleren selv som er hovedpersonen i fortellingen. De andre 

karakterene i fortellingen er Karas far og hennes lege. Det gis ingen spesiell 

karakteristikk av disse to.  

 

Miljø: Fortellingens visuelle innholdsside består hovedsaklig av video som viser 

celler i bevegelse.219 Dette gir følelsen av et sykehusmiljø og sykdom. Tiden som 

skildres er fortid, nåtid og fremtid. Hun forteller hvordan hun gjennom flere år har 

opplevd sykdommen sin. Hun snakker også om hvordan det er her og nå. I tillegg ser 

hun fremover ved at hun lurer på hvordan det vil gå med henne. Siste fotografi i 

fortellingen viser Kara som smiler, som antyder en positiv innstilling til fremtiden. 

 

Struktur og stil: Fortellingen varer i 2:44 minutter. Den åpner med tittelen, og 

avsluttes med ”By Kara Kotler”. Bortsett fra ett eneste fotografi av Kara brukes som 

sagt kun video. Videoen består stort sett av like klipp, men varierer i farger. Ellers er 

det lite bruk av digitale effekter.  

 

Kara har fortellerstemmen og hun snakker i 1. person. Hun legger ikke skjul på 

følelsene hun har i forbindelse med sykdommen og bruker et sterkt språk for å 

beskrive dette. Hun sier blant annet ”What the fuck is really happening in my body?” 

                                                 
219 Se bilde 4.1 og 4.2. 



 

og ”I want to control it, and it pisses me of that I can´t”. Stemmen hennes er rolig, 

men ganske bestemt. Det hun sier i fortellingen er veldig personlig, og hun blottlegger 

seg selv og følelsene sine rundt sykdommen. Ved siden av stemmen høres lyden av 

hjerteslag, som brukes gjennom hele fortellingen, helt til siste bilde av Kara. Til dette 

fotografiet spilles en sang. Lyden av hjerteslagene blir som en varierende rytme 

gjennom hele fortellingen. Hjerteslagenes frekvens går opp og ned avhengig av hvor 

dramatisk det hun forteller er, og er i så måte en viktig effekt i dramaturgien. For 

eksempel øker intensiteten når hun forteller om den dagen hvor hun fikk diagnosen. 

 

 

6.5 Scissors 

Tittel: Scissors 
Laget av: Daniel Meadows 
Produksjonssted og -år: Produsert utenom workshop i Wales, 2002 
Plassering på Internett: http://www.photobus.co.uk/dstory_01.html 

Publisert under ”Watch digital stories” 
Avspilles i: QuickTime Player 
Dim. avspillingsvindu: 320x240. Avspillingsvinduet er integrert i 

internettsiden, og avspiller fortellingen automatisk 
Størrelse (MB): 7  
Datakvalitet (Kbps): 424  

 

   
     Bilde 5.1                                        Bilde 5.2                                        Bilde 5.3 

 

Tema og karakterer: I Scissors forteller Daniel Meadows om sin mor, mormor og 

morfar. Fortellingen handler først og fremst om hvordan morfaren forsvant ut av livet 

til resten av familien, da han og mormoren skilte seg. Daniel viser frem mormorens 

tykke album, hvor kun to fotografier er av moren sammen med hennes far. Morfaren 

ble etter skilsmissen klippet ut av familiebildene. Daniel lurer på om morens hårlokk, 



 

som fremdeles er i mormorens album, ble klippet av den samme saksen som klippet ut 

morfaren av fotografiene i albumet, derav navnet på fortellingen.  

 

Miljø: Fortellingen handler om gamle dager, da Daniels mor var liten. Stedstilhørighet 

er deler av morens nære oppvekstmiljø, som i hjemmet og hagen til familien. 

 

Struktur og stil: Scissors varer i 2:12 minutter. Den starter opp med tittel og navnet 

på fortelleren.220 Den fortsetter med at Meadows forteller om da moren ble født. 

Morfaren var i utlandet da dette skjedde og mormoren sendte ham et brev med hårstrå 

av den nyfødte. Dette hårstrået og et brev er avfotografert og brukes i fortellingen 

sammen med 18 fotografier som Daniel har funnet i mormorens album. Ettersom 

fotografiene er fra gamle dager er det naturlig at de fleste er i sort/hvitt.221 Det er også 

benyttet et kort videoklipp i fortellingen.222  

 

Scissors bærer preg av at Daniel har jobbet mye med det visuelle og de digitale 

effektene. For eksempel er mange av klippene gjort i takt med fortellingens 

kontentum; Helt i begynnelsen av fortellingen vises et veggur, mens man hører 

sekundene tikke. Tikkingen vedvarer gjennom flere fotografier, hvor klippene er gjort 

i takt med kontentumet. Det Daniel sier står godt til det visuelle. Daniel sier blant 

annet ”I´ll cut you out of my pictures!”, samtidig som vi ser hvordan en person fysisk 

klippes ut av et fotografi.223 En lignende effekt benyttes når han sier ”He just 

dissapeares…”, mens morfaren tones ut av bildet. Daniel har fortellerstemmen og 

snakker i 1. person. Han snakker med stor innlevelse, nesten teatralsk. Fortellingen 

har ingen musikk, men bruker som sagt kontentum som gir fortellingen rytme.  

 

 

 

 

 

                                                 
220 I tillegg har Daniel Meadows lagt inn copyrightsymbolet foran navnet sitt: ”Scissors by Daniel 
Meadows © 2002”. Utenom dette benyttes skrift for å vise en setning fra et brev (se bilde 5.2). 
221 To av de brukes to ganger, så totalt er det 16 ulike fotografier. 
222 Dette viser et nærbilde av øyet til Daniel som blunker (se bilde 5.1). 
223 Se bilde 5.3 



 

6.6 My passions 

Tittel: My passions 
Laget av: Bob Ashcroft 
Produksjonssted og -år: Capture Wales, november 2003 
Plassering på Internett: http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/backgro

und/bob-ashcroft.shtml Publisert under temaet 
”Passion” 

Avspilles i: Real Player224 
Dim. avspillingsvindu: 192x144. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren 
Størrelse (MB): 1,4 
Datakvalitet (Kbps): 75 

 

   
                    Bilde 6.1                                      Bilde 6.2                                        Bilde 6.3 
 
Tema og karakterer: My passions handler om fortellerens to store kjærligheter - 

hans kone Kit og hjemlandet Wales. Fra første stund knytter han sammen sin 

kjærlighet til Kit og Wales. Han forelsket seg i dem begge i løpet av den samme uka i 

1935. Hver helg tok han og Kit med seg sine barn på utflukter i Wales. De har mange 

gode år sammen og får både barn og barnebarn. Men da det første oldebarnet blir født, 

er Bob blitt enkemann. Han avslutter fortellingen med å si ”When I die, our ashes will 

be mixed together and scattered in the parts of Wales that we both loved. I will be 

together with my two great passions.”.225 Karakterene i fortellingen er i hovedsak Kit, 

men også resten av familien trekkes inn. Bob skildrer alle personene med stor 

kjærlighet. 

 

                                                 
224 Ved å høyreklikke i avspillingsvinduet kan man åpne fortellingen i en egen Real Player avspiller. 
Det samme er ikke mulig å gjøre med fortellingene som er lagret i QuickTime-format, hvis man bruker 
gratisversjonen av QuickTime Player. 
225 Se bilde 6.2 



 

Miljø: Ettersom Bob snakker om sin kjærlighet til Wales, får Wales en sentral plass i 

fortellingen. Når det gjelder tidsaspektet er det først og fremst fortiden som skildres, 

ved at fortellingen handler om gamle dager da Kit levde. Ved at Bob også snakker om 

barn, barnebarn og til slutt oldebarn, trekkes også nåtiden og inn. Fremtiden beskrives 

ved at hva sier hva som skal skje med asken hans når han en dag dør.  

 

Struktur og stil: Fortellingens varighet er 2:25 minutter. Den starter med tittelen og 

fortellerens navn. Annen skrift i My passions er en tekstplakat for Capture Wales, som 

vises til slutt.226 Bob har kun brukt fotografier, totalt 14, for å visualisere fortellingen. 

Fotografiene er slik vi kjenner dem fra et tradisjonelt familiealbum, med oppstilte 

familiebilder hvor de avfotograferte smiler pent til kameraet.  

 

Fotografiene viser hvordan tiden går. Når Bob snakker om gamle dager er de i 

svart/hvitt. I beskrivelsen av nåtiden bruker han blant annet fargefotografier av seg 

selv sammen med barnebarna. Det zoomes i et par av fotografiene og det er noen 

glidende overganger (kryss) mellom noen foto. Ellers brukes det få digitale effekter.  

 

Bob har fortellerstemmen og snakker i 1. person. Fra omtrent midten av fortellingen 

ligger det piano bak stemmen til Bob. Musikken er lagt på såpass lavt at den ikke 

forstyrrer. Musikken varer ut hele fortellingen, men slutter før tekstplakaten vises.  

 

 

6.7 My beard – a brief chronicle 

Tittel: My beard – a brief chronicle 
Laget av: Idris Jones 
Produksjonssted og -år: Capture Wales, januar 2005 
Plassering på Internett: http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/backgroun

d/idris-jones.shtml Publisert under temaet ”Memory”  
Avspilles i: Real Player227 
Dim. avspillingsvindu: 192x144. Åpnes i et nytt vindu av nettleseren 
Størrelse (MB): 1,4 
Datakvalitet (Kbps): 75 

                                                 
226 På tekstplakaten står det ”Capture Wales Cipolwg Ar Gymru BBC Cymru Wales © MMV.” (se 
bilde 6.3). Uten tekstplakaten til Capture Wales er fortellingen på 2:17 minutter. 
227 Se fotnote 224.  



 

   
Bilde 7.1                                       Bilde 7.2                                        Bilde 7.3 

 
Tema og karakterer: My beard – a brief chronicle er et tilbakeblikk på livet til 

fortelleren Idris. Ved å beskrive hva slags skjegg han har hatt opp gjennom årene, blir 

vi kjent med fortellerens ulike livsstadier. Blant annet forteller Idris om sine mange år 

til sjøs; “I remained clean shaven for the first two of my 14 years as a Royal Naval 

Sailor.” I tillegg til å handle om Idrs, handler My beard – a brief chronicle om Idris 

sine kjærester opp gjennom årene, hans venner og mor. Alle karakterene, inkludert 

han selv, beskrives humoristisk og i positive ordlag. 

 

Miljø: Gjennom fortellingen blir vi med Idris på hans reiser til sjøs. Også hjemlandet 

Wales beskrives ettersom han har feriert mye her. Fortellingen er hovedsaklig i fortid, 

da det er Idris sine tidligere opplevelser som skildres. Idris skildrer til slutt nåtiden, 

ved å trekke frem sin nåværende kjæreste. 

 

Struktur og stil: Fortellingen varer i 2:27 minutter. Den starter med tittel og navn på 

fortelleren, og slutter med at det står ”For Aly” over et fotografi av Idris sammen med 

en kvinne. Til slutt vises en teksteplakat for Capture Wales.228 Visuelt består 

fortellingen av 18 fotografier, hvor de fleste skildrer Idris og hans skjegg. 

Fotografiene er alle personlige ved at de viser Idris selv i ulike sosiale sammenhenger. 

De fleste oppleves også som private fotografier fordi de ikke har høy fotografisk 

kvalitet.229 Det er lite bruk av digitale effekter i fortellingen.  

 

                                                 
228 På tekstplakaten står det ”Capture Wales Cipolwg Ar Gymru BBC Cymru Wales © MMV.” Uten 
tekstplakaten til Capture Wales er fortellingen på 2:20 minutter. 
229 Blant annet er noen av bildene uskarpe, har dårlig utsnitt og duse farger. Men først og fremst 
oppleves de som private på grunn av motivene i bildene.  



 

Idris har fortellerstemmen og han snakker i 1. person. Fortellingen starter med 

trekkspillmusikk. Musikken tones ned når Idris begynner å snakke. Den kommer først 

tilbake helt mot slutten, og sluttonen i melodien markerer slutten på fortellingen. 

Tekstplakaten vises etter at musikken har stoppet. 

 

Det som utpreger seg ved My beard – a brief chronicle er at den er humoristisk. Et 

eksempel på dette er når Idris sier han ble rammet av et ”månefjessyndrom” da han 

tok skjegget. Også fotografiene er morsomme, ikke først og fremst på grunn av 

motivene, men måten de brukes sammen med det som blir sagt. Idris sier blant annet 

”It is often been said that men with beards repel women. However, although my 

mother hates it, I have found this not to be the case.” Samtidig vises flere fotografier 

av ham (med sitt lange skjegg) sammen med forskjellige damer.230 Idris gir med 

fortellingen et skrått tilbakeblikk på livet sitt, og viser en sann livsglede. 

 

 
6.8 Off Our Headscarves – The Asian Wedding  

Tittel: Off Our Headscarves – The Asian Wedding 
Laget av: Raheela Shah 
Produksjonssted og -år: Telling Lives, 2003 
Plassering på Internett: http://www.bbc.co.uk/lancashire/telling_lives/46_la

ncashire_intermediary.shtml Publisert under 
”Telling Lives on tv” 

Avspilles i: Real Player231 
Dim. avspillingsvindu: 192x144 Åpnes i et nytt vindu av nettleseren 
Størrelse (MB): 1,2 
Datakvalitet (Kbps): 75 

 

   
     Bilde 8.1                                      Bilde 8.2                                       Bilde 8.3 

                                                 
230 Se bilde 7.3. 
231 Se fotnote 224. 



 

Tema og karakterer: Raheela har laget en digital fortelling om søsterens bryllup. 

Ved å fortelle om denne begivenheten gir hun seeren et innblikk i hvordan et 

tradisjonelt indisk bryllup foregår, samtidig som at det er en personlig fortelling. Vi 

blir med på de ulike bryllupsforberedelsene på bryllupsdagen og selve festen. 

Karakterene som skildres er familien til Raheela, og da spesielt søsteren. Familien er 

indere bosatt i England. Raheela er tydelig stolt av dem, og hvordan de feirer 

bryllupet.  

 

Miljø: Off Our Headscarves – The Asian Wedding beskriver et indisk bryllup i 

nåtidens England. Tidsmessig handler fortellingen om dagen da bryllupet arrangeres.  

  

Struktur og stil: Fortellingens varighet er 2:08 minutter. Den starter med tittelen på 

fortellingen og avsluttes med en tekstplakat for Telling Lives.232 Raheela har brukt 23 

fotografier for å visualisere fortellingen. Alle fotografiene er fra bryllups-

forberedelsene og selve bryllupet. Det er lite bruk av digitale effekter, bortsett fra når 

Raheela viser hvordan hendene hennes ble fylt med penger under bryllupet. Her 

brukes en animasjon hvor stadig flere pengesedler kommer til syne i hendene 

hennes.233 

 

Det er Raheela som har fortellerstemmen og hun snakker i 1. person. Ved siden av 

fortellerstemmen høres også indisk musikk det siste halve minuttet av fortellingen. 

Lyden har relativt dårlig kvalitet, noe som gir fortellingen et uprofesjonelt, men 

personlig preg. Fortellingen er også personlig gjennom billedbruken.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 På tekstplakaten står det ”Telling Lives digital storytelling BBC North West © MMV”. Uten 
tekstplakaten for Telling Lives er fortellingen på 2:00 minutter. Raheela bruker også skrift i 
fortellingen når hun nevner de ulike stadiene gjennom bryllupet (”Step 1, Step 2, Step 3” osv.). 
233 Se bilde 8.2. 



 

6.9 Cranes  

Tittel: Cranes 
Laget av: Barbara Lamp 
Produksjonssted og -år: Telling Lives, november 2004 
Plassering på Internett: http://www.bbc.co.uk/liverpool/telling_lives/stories/

lamb.shtml Publisert under fortellinger fra Liverpool 
Avspilles i: Real Player234 
Dim. avspillingsvindu: 192x144 Åpnes i et nytt vindu av nettleseren 
Størrelse (MB): 1,1 
Datakvalitet (Kbps): 75 

 

      

                  Bilde 9.1                                         Bilde 9.2                                       Bilde 9.3 
 
Tema og karakterer: Cranes handler om hvordan Barbara opplevde nedleggelsen av 

et skipsverft i byen Birenhead i England. Barbara var selv tilstede da heisekranene på 

verftet skulle rives. Hun beskriver denne dagen som ”[…] the end of an era.” 

Skipsverftet hadde vært hjørnesteinsbedriften i Birenhead og gitt jobb til byens menn 

i flere generasjoner. Blant de fremmøtte på kaien rådet stillhet og vemodighet. 

Personene som skildres i fortellingen er de fremmøtte og arbeiderne ved verftet.  

  

Miljø: Det er en tydelig stedsmessig forankring i fortellingen, ettersom den handler 

om skipsverftet i en by i England. Barbara beskriver fortiden fram til og med dagen da 

verftet rives. 

 

Struktur og stil: Fortellingens varighet er 2:02 minutter. Den starter med tittelen og 

fortellerens navn. Helt til slutt er det også brukt skrift ved at det vises en tekstplakat 

                                                 
234 Se fotnote 224.  



 

for Telling Lives.235 Fortellingen inneholder i alt 16 fotografier og den avsluttes med 

et videoklipp.236 Barbara har brukt fotografier som godt beskriver historien hun 

forteller, som når hun forteller om stillheten som rådet når kranene ble senket, 

samtidig som hun viser fotografier av tause mennesker.237 De som avbildes er alle 

menn. Dette valget er muligens tatt ettersom fortellingen handler om en arbeidsplass 

som var dominert av menn. Ingen av fotografiene er av Barbara, selv om hun var 

tilstede på verftet denne dagen. Det er digital panorering i et av fotografiene, og 

Barbara har laget en liten fotomontasje for å illustrere hvordan kranene falt sammen. 

Utover dette er det få digitale effekter i fortellingen.  

 

Barbara har fortellerstemmen og hun snakker i 1. person. Opptaket av 

fortellerstemmen har lav kvalitet, og til tider er det nesten ubehaglig å høre på fordi 

stemmen ”skjærer” ut. Det er ellers ingen musikk eller kontentum i fortellingen.  

 

 

6.10 Oppsummering  

Man kunne i teorien tenke seg digitale forellinger på 15 minutter, uten 

fortellerstemme og kun med musikk. Men slik er de likevel ikke! Årsaken til det er de 

ulike retningslinjene som eksisterer i digital historiefortelling, og at disse i stor grad 

følges av deltagerne på workshopene. Fortellingene får derfor flere likhetstrekk når 

det gjelder både innhold og form. Blant annet er det fortelleren som snakker, og han 

eller hun gjør det i 1. person. De fleste fortellingene inneholder også musikk eller 

kontentum. Varigheten på fortellingene er mellom 1:52 minutt og 2:44 minutter. 

Visuelt består de hovedsaklig av fotografier eller videoklipp. Når det kommer til hva 

de handler om, er dette gjennomgående personlige temaer hvor fortellerens familie 

har en sentral rolle. Ved siden av at temaene er personlige og gir et innblikk i 

fortellernes liv, fremstår fortellerne med stor troverdighet. Både likheter og ulikheter 

blir diskutert videre i oppgavens neste kapittel. Deler digitale fortellinger så mange 

likheter at de kan kalles en egen sjanger? Og hva er det i så fall som kjennetegner 

sjangeren?   

                                                 
235 På tekstplakaten står det ”Telling Lives digital storytelling. Stories no-one else can tell © BBC 
English Regions www.bbc.co.uk/tellinglives”. Uten tekstplakaten til Telling Lives er fortellingen på 
1:55 minutt. 
236 Videoklippet varer i 14 sekunder. 
237 Se bilde 9.3 



 

7. DIGITALE FORTELLINGER I LYS AV SJANGERTEORI 
 

I dette kapitlet systematiserer og utdyper jeg funnene fra forrige kapittels analyse. 

Ved å se på fortellingenes tema, karakterer, miljø, struktur og stil, undersøker jeg 

hvilke likheter som eventuelt finnes. Jeg trekker også inn retningslinjene i digital 

historiefortelling, og ser i hvilken grad disse følges. Deretter ser jeg på aspekter 

utover selve fortellingene ved å ta for meg deres avsender og mottager. Her vurderes 

blant annet hvordan avsenderen inkluderes i fortellingene og hvordan avsender 

påvirker sjangerutviklingen. Til slutt i kapitlet sammenligner jeg digitale fortellinger 

med andre medietekster og sjangrer, for å se i hvilken grad fortellingene skiller seg ut 

som en egen sjanger.  

 

 

7.1 Tema, karakterer og miljø i digitale fortellinger 

Både CDS og BBC understreker at fortellingene skal ha et personlig innhold.238 Seks 

av de analyserte fortellingene handler om eller inkluderer fortellerens familie. Av de 

øvrige tre har også to av disse et personlig tema. Tanya handler om bestevennen til 

fortelleren og deres vennskap, og My beard – a brief Chronicle er et ”selvportrett” av 

fortelleren. Den siste av de ni fortellingene, Cranes, tar for seg nedleggelsen av en 

bedrift i et lokalsamfunn. Selv om temaet ikke er personlig, blir fortellingen likevel 

personlig fordi fortelleren uttrykker sine følelser og synspunkter om hendelsen. Alle 

følger derfor retningslinjene om at fortellingene skal være personlige, og de ligner 

hverandre dermed i tematikken. 

 

Fortellingene er like også med tanke på hvilke karakterer som skildres og hvordan de 

fremstilles. Fortellerne kjenner dem personlig og ofte er de familiemedlemmer. Det er 

gjerne én person som trekkes frem mer enn andre. Karakterene fremstilles positivt og 

i flere tilfeller er hovedpersonen et forbilde for fortelleren. Dette ser man blant annet i 

Tanya, MomNotMom og My passions. Fortelleren er også tilstedeværende som en 

karakter ved at han eller hun har fortellerstemmen. I noen av fortellingene er 

fortelleren ytterligere inkludert ved at fortelleren selv har hovedrollen. Dette gjelder 

blant annet i Limbo og My beard – a brief chronicle. 
                                                 
238 Jeg vil påpeke at jeg inkluderer Home Movies når jeg snakker om fortellingene fra CDS, og Scissors 
i fortellingene fra BBC, med mindre noe annet er beskrevet. 



 

CDS og BBC har ingen retningslinjer for fortellernes skildring av tid eller sted. 

Likevel er det naturlig at steder som beskrives er steder som fortellerne kjenner godt 

ettersom fortellingene har personlige temaer. Dette vises blant annet i My passions og 

Cranes, som handler om hjemstedet til fortellerne. På mange måter er fortellingene i 

analysen plassert innen en intimsfære. I Home Movies befinner man seg i hagen til 

fortellernes familie, og i Off Our Headscarves – The Asian Wedding er vi med i 

bryllupet til fortellerens søster. Både fortid, nåtid og fremtid er representert i 

fortellingene. Det er likevel en overvekt av fortid fordi fortellingene dreier seg om liv 

som er levd, ting som har hendt, og personer som har krysset fortellernes veier.  

 

 
7.2 Struktur og stil i digitale fortellinger 

Alle fortellingene har tradisjonell oppbygning, med en start, et midtpunkt og en slutt. I 

all hovedsak starter de med tittelen på fortellingen og fortellerens navn.239 Fem 

fortellinger avsluttes med en tekstplakat. I tillegg til MomNotMom gjelder dette alle 

fortellingene fra BBC. Skrift i fortellingen kan være med på å få mottageren til å 

fokusere på bestemte elementer og overse andre.240 Blant annet gjør tekstplakaten 

seeren oppmerksom på hvor fortellingen er produsert, og at det dermed ikke bare er 

historiefortelleren som står bak den. Kun i to av fortellingene er det brukt skrift utover 

tekstplakat, tittel og navn på forteller.241  

 

I sammenheng med krav til de digitale fortellingenes form, trekker Daniel Meadows 

frem sonetten. Slik det er strukturelle krav til sonetten, mener Meadows at digitale 

fortellinger fungerer best når de har en fastsatt form, med et bestemt antall ord og 

visuelle innholdselementer. Hos BBC skal deltagerne lage fortellinger med varighet 

på to minutter, og hos CDS skal de være mellom to og fem minutter. De analyserte 

fortellingene hos BBC er mellom 2:02 og 2:27 minutter.242 Retningslinjene for 

varighet følges derfor i stor grad i de analyserte fortellingene fra BBC, spesielt 

ettersom de tidligere skulle være på rundt 2:30 minutter. Fortellingene fra CDS er 

                                                 
239 Med unntak av Home Movies og Tanya hos CDS har alle fortellingene dette. 
240 En tekst kan i følge den franske semiotikeren Roland Barthes forankre et bilde ved å fortolke det.  
(Barthes [1964] 1994) 
241 I Scissors og Off Our Headscarves – The Asian Wedding. Avisutklippene som brukes i Tanya regner 
jeg ikke med, ettersom det ikke er mulig å lese det som står skrevet. 
242 Uten tekstplakaten er fortellingene mellom 1:55 og 2:20 minutter. 



 

mellom 1:29 minutt og 2:44 minutter. Disse fortellingene er derfor noe kortere enn det 

CDS anbefaler. Tross noen variasjoner har fortellingene relativt lik varighet. 

 

Av visuelle innholdselementer brukes det hovedsaklig fotografier i fortellingene fra 

BBC. Antallet varierer mellom 14 og 23. Det betyr at alle fortellingene inneholder 

mer enn de 12 fotografiene som BBC opplyser om vedrørende dette.243 CDS anbefaler 

at fortellingene skal bestå av mellom 10 og 12 fotografier eller andre visuelle 

gjenstander. Prototypen hos CDS, MomNotMom, inneholder 11 fotografier og ett 

kortere videoklipp. De øvrige fortellingene fra CDS består av mellom ett og seks 

fotografier, med andre ord færre innholdskomponenter enn det CDS ønsker. 

 

Til tross for at antall fotografier varierer i fortellingene fra CDS og BBC, er det som 

sagt mindre forskjeller i varigheten på fortellingene. Én grunn til det er at 

fortellingene fra CDS inneholder videoklipp, mens dette brukes i mindre grad i 

fortellingene fra BBC. Home Movies og Limbo fra CDS består kun av video, med 

unntak av ett, eneste fotografi. Hos BBC inneholder to av de fem fortellingene 

video.244 Av alle de analyserte fortellingene er det kun Tanya og Scissors som har 

brukt andre visuelle innholdskomponenter enn video og fotografier. Disse inneholder 

blant annet avisutklipp og brev. 

 

Et likhetstrekk ved fortellingene er at de består av private fotografier eller 

videoklipp.245 Dette er en naturlig konsekvens av at tematikken skal være personlig. 

Visuelle elementer kan plasseres på en skala etter dokumentarisk verdi. Autentiske 

bildebeviser, enten det er fotografier eller video, plasseres i den ene enden av skalaen, 

og rekonstruksjoner i den andre.246 Ved at de digitale fortellingene har autentiske 

bildebeviser og illustrasjoner, har de høy dokumentarisk verdi. Kun i et par av 

fortellingene oppleves det at fotografiene fremstår som for profesjonelle til at de er 

tatt av fortelleren selv. Det totale visuelle innholdet preges likevel ikke av dette, da 

det kun er snakk om et fåtall fotografier med slik kvalitet.  

 

                                                 
243 Til og med BBCs prototyp Scissors (18 fotografier) går utover BBCs retningslinjer. 
244 Cranes har et videoklipp på 14 sekunder og Scissors 2 sekunder. 
245 Fotografiene er som hentet ut fra et tradisjonelt fotoalbum. 
246 Eriksen 2003:91 



 

Fortelleren er alltid tilstede gjennom fortellerstemmen. Hvor mye vi rent visuelt ser 

fortelleren varierer. I noen av fortellingene vises ikke fortelleren, mens andre 

fortellinger består i hovedsak av fotografier eller video av denne personen.247 Det 

mest gjennomgående trekket er likevel at fortellerne bruker et fåtall fotografier av seg 

selv. Selv om de digitale fortellingene handler om noe nært og personlig, behøver 

altså ikke det å bety at fortelleren må synes. 

 

Retningslinjene i digital historiefortelling påpeker at det er fortelleren som skal ha 

fortellerstemmen og at fortellingene gjerne kan innholde musikk. En likhet ved de 

analyserte fortellingene er at det er fortelleren som snakker, og han eller hun gjør det i 

1. person.248 Når det gjelder lydbildet er det musikk i tre av de fire fortellingene fra 

CDS. Den eneste fortellingen fra CDS som ikke har musikk, Limbo, har kontentum 

bak fortellerstemmen. Av de fem fortellingene fra BBC inneholder tre musikk. I 

tillegg brukes kontentum i Scissors. Fortellingene fra CDS og BBC er derfor relativt 

like på dette området, ved at de gjerne består av annen lyd i tillegg til 

fortellerstemmen.  

 

Et gjennomgående trekk i de analyserte fortellingene er at lydsporet har relativ dårlig 

kvalitet.249 Musikken i fortellingene fra CDS, spesielt i Home Movies og Tanya, 

oppleves til tider som forstyrrende på grunn av at volumet gjør det vanskelig å høre 

hva fortelleren sier. I flere av BBCs fortellinger, som Off Our Headscarves – The 

Asian Wedding og Cranes, har  fortellerstemmen dårlig lydkvalitet. Selv om Barrie 

Stephenson mener at fortellingene fra CDS gjennomgående bruker for mye 

kommersiell musikk, er ikke dette tilfelle i de analyserte fortellingene fra CDS eller 

BBC. 

 

Ved hjelp av produksjonsmidlene i digital historiefortelling kan man skape bevegelse 

både i og mellom innholdselementene i fortellingene. Digitale effekter brukes derfor 

som et fortellerteknisk grep for å skape dynamikk i fortellingene. I de analyserte 

fortellingene er slike effekter benyttet i stor grad. Fortellingene består gjerne av 
                                                 
247 I de to fortellingene som kun inneholder ett fotografi i tillegg til video, Home Movies og Limbo, er 
dette av fortelleren. 
248 Fortellerne snakker enten på amerikansk (CDS) eller engelsk (Capture Wales og Telling Lives).  
249 Grunnen til den dårlig lyden kan ha flere årsaker. Både selve opptaket, miksingen og håndteringen 
av lydsporet kan være med på å gi dette resultatet. Digitalisering og komprimering av lyd var på 1990-
tallet ikke like enkelt som i dag. 



 

fotografier som i seg selv er statiske. Dette kunne medført at fortellingene fremsto 

som PowerPoint-presentasjoner. Imidlertid motvirker de digitale effektene dette. For 

å gi liv til fotografiene benyttes effekter i overgangene mellom dem, men også i selve 

presentasjonen av det enkelte fotografiet. Det er panorering, tilting, og i stor grad 

zooming i fortellingene. I tillegg til å skape bevegelse, er zooming et grep avsenderen 

bruker for å rette oppmerksomheten mot et viktig element i fotografiet. Dette kan for 

eksempel være som i eksemplet under, hvor det zoomes inn på personen i fotografiet, 

og deretter forbi personen og mot bakgrunnen. 

   
    FIGUR 11.  ZOOMING I FORTELLINGEN MOMNOTMOM      

(HTTP://WWW.STORYCENTER.ORG/MOMQUICKTIME.HTML) 
 
Selv om fortellingene gjennomgående inneholder stillbilder, gjør bruken av digitale 

effekter at fortellingene som sagt oppleves mer som korte filmer, enn som 

bildepresentasjoner. Dette forsterkes naturlig nok i fortellingene som inneholder 

videosekvenser. Fortellingene avspilles i programmene QuickTime Player eller Real 

Player, som er avspillere for video og audiovisuell presentasjon.250 Dette styrker 

følelsen av å se korte filmer. 

 

Med bakgrunn i fortellerstemmen og tematikken i fortellingene, fremstår fortellerne 

som både oppriktige og troverdige. Den gjennomgående bruken av private fotografier 

og video er også med på å styrke fortellerens ethos.251 ”Normalt stoler vi, sånn 

noenlunde, på hva folk forteller oss. Og på de fotografiene de viser oss.”252 Jens 

                                                 
250 Ingen av disse avspillerne er standard programvare på PCer, som som regel kun er utstyrt med 
Windows Media Player. For å øke brukertilgengelighet i digital historiefortelling kan man gjøre som 
Macricopa Center for Learning & Instruction. Der kan digitale fortellinger lastes ned i QuickTime 
Player, Windows Media Player og som Podcast 
(http://www.mcli.dist.maricopa.edu/learnshops/digital/examples.php). 
251 Ethos er sammen med logos og pathos begrep fra retorikken, hvor Aristoteles beskriver talerens 
mulighet til å overtale mottageren. Ethos ser på talerens troverdighet og karakter, mens logos tar for 
seg logikken og fakta i teksten. Pathos går på det emosjonelle taleren spiller på. Overført til en 
kommunikasjonsmodell plasseres ethos hos avsenderen, logos i budskapet, og pathos hos mottakeren. 
252 Larsen 2004:128 



 

Kjeldsen hevder at fotografiet har en ekstraordinær makt og overbevisningskraft med 

sin emosjonelle appell.253 ”Det antas at en mottaker som utsettes for en emosjonell 

visuell appell vil bli direkte grepet av følelsespåvirkningen og lettere akseptere 

eventuelle rasjonelle argumenter.”254 Det er ikke forskningsmessig enighet om hvor 

stor makt fotografier og visuelle inntrykk har. Likevel er det ikke tvil om at 

fotografiet har en særegen form for retorisk appell, som også gjør seg gjeldene i de 

digitale fortellingene. Mottageren blir beveget av pathoselementene i fortellingene 

ettersom de ofte handler om de sterkeste følelsene i oss, som kjærlighet, frykt og savn.  

 

 

7.3 Likheter i de digitale fortellingene 

Ved at jeg nå har sammenlignet fortellingene med bakgrunn i ulike variabler, har jeg 

vist at de deler flere likhetstrekk. Til tross for at noen av fortellingene har flere eller 

færre fotografier enn angitt i retningslinjene, følges retningslinjene i all hovedsak i de 

analyserte fortellingene. Det er liten utvikling i retningslinjene fra de ble utarbeidet av 

CDS på begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag.255 Ettersom de har holdt seg 

stabile og følges av deltagerne, endres heller ikke fortellingenes innhold og form. 

Dette vises også i analysen, ved at fortellingene fra begynnelsen av 1990-tallet ikke 

skiller seg nevneverdig fra fortellinger av nyere dato.  

 

På grunnlag av de analyserte forellingene er det mulig å beskrive hvordan en digital 

fortelling gjerne ser ut; Den varer i rundt to minutter og handler om noe personlig, 

ofte om en av fortellerens familiemedlemmer. Fortelleren har god ethos og vi lar oss 

bevege av pathoselementene i fortellingene. Det er fortelleren som snakker og han 

eller hun gjør det i 1. person. Ved siden av fortellerstemmen høres musikk eller 

kontentum. Man hører alt som blir sagt, men lydsporet kan ha dårlig kvalitet. 

Fortellinger fra BBC består i snitt av 18 private fotografier og eventuelt et kort 

videoklipp. Fortellinger fra CDS har færre fotografier, men har desto mer bruk av 

video. Fortellingen starter med tekstplakat med navnet på fortelleren og tittel, og 

fortellinger laget hos BBC har også tekstplakat til slutt. Det er bruk av digitale 

                                                 
253 Kjeldsen 2002 
254 Kjeldsen 2002:240 (Min oversettelse) 
255 BBC har kun endret mindre sider ved retningslinjene til CDS, som krav til varighet og antall 
fotografier. 



 

bevegelseseffekter, og da spesielt i form av inn- og utzoominger i fotografiene. 

Fortellingen avspilles i enten Real Player (BBC) eller QuickTime Player (CDS). 

 

Jeg har lagt til grunn at man har en sjanger når noen tekster deler flere likhetstrekk. 

Kan jeg dermed trekke den slutningen at digitale fortellinger er en egen sjanger 

ettersom jeg har vist at de deler flere likhetstrekk? Det kan være fristende å trekke 

slutningen allerede ved denne iakttakelsen. Dette vil likevel være å forhaste meg. 

Både avsender- og mottageraspektet må først vurderes. I tillegg må digitale 

fortellinger sammenlignes med andre medietekster for å se hvordan de forholder seg 

til disse. 

  

 

7.4 Avsender 

Det er på mange måter to avsendere 

bak en digital fortelling, ettersom 

historiefortelleren ikke lager 

fortellingen alene. Både CDS og 

BBC veileder personene som lager 

digitale fortellinger, og legger 

føringer på hvordan fortellingene 

skal bli ut fra de ulike 

retningslinjene. Derfor blir både 

CDS og BBC stående som 

avsendere, i tillegg til historiefortellerne selv. Imidlertid er CDS og BBC avsendere i 

ulik grad. BBC fremstår som en mer fremtredende avsender enn CDS. BBC publiserer 

fortellingene på vegne av fortellerne, enten på Internett eller tv. Fortellingene 

presenteres dermed av BBC. Selv om de analyserte fortellingene fra CDS er publisert 

på deres hjemmeside, er dette fortellinger som er unntak fra regelen. Andre deltagere 

hos CDS må selv publisere fortellingene på egne nettsider, dersom de ønsker å ha 

dem på Internett. CDS blir dermed mindre synlig, og trekkes kun inn dersom 

fortelleren selv nevner dette.256 

                                                 
256 Se f.eks. http://homepage.mac.com/eportfolios/workshop/links.html 

FIGUR 12. VEILEDER BISTÅR DELTAGER PÅ WORKSHOP 
HOS BBC 



 

CDS og BBC er ulike på hvordan de inkluderer seg selv i fortellingene. Som sagt 

slutter alle fortellingene fra BBC med en tekstplakat for Capture Wales eller Telling 

Lives. Ved å bruke copyrightsymbolet i tekstplakatene viser BBC at de har 

rettighetene til fortellingene. Selv om BBC på denne måten er tydelige på at de er 

medvirkende i en digital fortelling, ekskluderer de seg fra innholdet ved at lydsporet 

ikke ligger på når tekstplakaten vises. Av de analyserte fortellingene fra CDS, brukes 

tekstplakat kun i MomNotMom. Dette er den eneste fortellingen som ligger på 

hjemmesiden til CDS. Ettersom CDS ikke publiserer fortellingene noe annet sted enn 

på en skjult nettside, kan de neppe beskyldes for å forsøke å inkludere seg selv i 

fortellingene i samme grad som BBC. Når det er sagt er CDS mer tilstede i 

MomNotMom enn det BBC er i sine fortellinger, ved at musikken her også overlapper 

tekstplakaten i MomNotMom. 

 

Selv om både CDS og BBC kan sies å være avsender av fortellingene, fremgår 

opphavet til den enkelte fortelling tydelig; Den primære avsenderen er først og fremst 

historiefortelleren selv. Men hvem er det som lager digitale fortellinger? Både CDS 

og BBC har fokus på at ”alle” kan gjøre dette, ettersom alle mennesker har en historie 

å fortelle. Imidlertid kan kursavgiften hos CDS virke ekskluderende for enkelte 

grupper i befolkningen. Ettersom BBC ikke tar betaling for workshopen, gjør de 

workshopene tilgjengelige for flere sosiale grupper og lag. Fortellingene i analysen er 

laget på workshoper som foregår på dagtid og strekker seg over flere dager på rad. 

Spørsmålet blir i hvilken grad dette påvirker gruppesammensetningen, i tillegg til om 

ulik pris hos CDS og BBC betyr noe.  

 

De analyserte fortellingene har en til dels variert sammensetning av historiefortellere. 

Av de ni fortellerne er det fire menn og fem kvinner. Spredningen i alder er fra 16 til 

84 år, men majoriteten er godt voksne mennesker. Det opplyses ikke mer om 

fortellerne bak de analyserte fortellingene, men på grunnlag av workshopen i Bolton 

fikk jeg ytterligere mulighet til å undersøke hvem som lager digitale fortellinger.257 På 

mange måter framsto deltagerne på denne workshopen som en livlig og ungdommelig 

gjeng. Likevel var snittalderen på 54 år, og seks av deltagerne var pensjonister. De 

færreste hadde erfaring med programvaren som ble benyttet på workshopen, men de 
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fleste kunne bruke Internett. Alle kjørte egen bil til og fra workshopen, og alle hadde 

etnisk engelsk opprinnelse. Deltagerne hadde fått kjennskap til workshopen gjennom 

en klubb eller forening de var medlem i, noe som tyder på at de var sosialt aktive 

mennesker.  

 

Både fortellerne i analysens fortellinger og de som deltok på workshopen jeg 

observerte, viser at kvinner og menn i alle aldre lager digitale fortellinger. Likevel er 

det en hovedvekt av godt voksne og ressurssterke mennesker som deltar på 

workshopene. Det er verdt å merke seg at mine funn ikke nødvendigvis samsvarer 

med helheten av fortellinger som lages. Dersom jeg hadde sett på fortellinger som 

produseres på skoler eller på temabaserte workshoper, hadde variasjonen av deltagere 

blitt større. Mitt utvalg er likevel med på å tegne et bilde av hvem som lager 

fortellinger på workshopene hos CDS og BBC. 

 

7.4.1 Avsender påvirker sjangerutvikling 

Foreløpig er det svært få som lager digitale fortellinger på egenhånd, så CDS og BBC 

har sentrale roller i utviklingen av digital historiefortelling. De kan blant annet 

påvirke utviklingen av sjangeren ved å initiere nye prosjekter i digital 

historiefortelling. Dette ble gjort av BBC da Capture Wales startet prosjektene 

Shoebox Stories og School Shoebox Stories. Shoebox Stories er digitale fortellinger 

som lages av besøkende ved BBCs produksjonslokaler i Wales. Fortellerne tar 

utgangspunkt i en personlig gjenstand og lager en digital fortelling ut fra denne i løpet 

av en eller to dager.258 Fortellingene skal være på 100 ord, som gir varighet på rundt 

ett minutt. School Shoebox Stories er det samme som Shoebox Stories, bare at disse 

lages av skoleelever og lærere.259  

 

Flimmer Film hentet inspirasjon fra Capture Wales til å starte opp workshop i digital 

historiefortelling. Nå har de også fulgt etter Shoebox-prosjektet. I løpet av en helg i 

april 2006 samarbeidet Flimmer Film med Bergen kino og arrangerte prosjektet 

Fortell, fortell.260 På en kino i Bergen plasserte Flimmer Film et videokamera i et 

avlukke. Folk som hadde lyst ble filmet og fortalte en fortelling om noe de var opptatt 
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av, eller om en gjenstand som betydde noe spesielt for dem. Flimmer Film omtaler 

denne formen for fortellinger som digitale videofortellinger.261 De har dermed 

navngitt disse som en undergren av digitale fortellinger. 

 

Historiefortellerne selv er også avgjørende for utviklingen av digital historiefortelling. 

Dersom flere lager fortellinger på egenhånd, vil institusjonenes rolle ikke være så 

avgjørende som de er i dag. Likevel kan det synes som at veien dit er lang. Mange er i 

utgangspunktet gode historiefortellere og har teknisk innsikt, men de ulike elementene 

i digital historiefortelling er krevende. Etter selv å ha observert en workshop i fem 

dager, vet jeg ikke om jeg i ettertid hadde klart å produsere en digital fortelling uten 

veiledning. På Internett har Daniel Meadows og Joe Lambert publisert ”oppskrifter” 

for hvordan man lager en fortelling på egenhånd. Likevel mener Meadows at folk er 

avhengig av BBC eller CDS for å lage digitale fortellinger som er ”elegante”. Han 

påpeker også at folk er nødt til å få bistand fra institusjoner som BBC for å få 

fortellingene publisert for et større publikum.262  

 

Det hersker ingen tvil om at BBC er viktig for publiseringen av fortellingene. 

Imidlertid senkes terskelen for å skape fortellinger på egenhånd, dersom man presser 

retningslinjene CDS og BBC opererer med. Produksjonen av fortellingene kan 

forenkles ved for eksempel å benytte programvare med enklere brukergrensesnitt og 

bruke fotografier som allerede finnes på Internett.263 Utvidet bruk av fortellerformen i 

undervisning vil også kunne gi digital historiefortelling friere tøyler utenfor CDS og 

BBC. Dersom retningslinjene presses vil følgelig fortellingene endre seg i forhold til 

dagens digitale fortellinger. Men som sagt er sjangrer dynamiske og endringer finner 

hele tiden sted innen den enkelte sjangeren.  

 

 

7.5 Mottager 

Flere av retningslinjene i digital historiefortelling vektlegger at det skal lages en 

fortelling som er attraktiv for seeren. Blant annet skal fortellingen ha en struktur og et 

tempo som holder mottagerens interesse oppe. Da jeg observerte workshopen i 
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Bolton, poengterte BBC stadig hvordan mottagerne ville oppfatte og reagere på 

fortellingene til deltagerne. Sånn sett kan man si at mottageren indirekte er en del av 

produksjonsprosessen av de digitale fortellingene. Til tross for at mottagerne trekkes 

inn gjennom retningslinjene, hevder Barrie Stephenson at CDS ikke vektlegger 

mottageraspektet nok. ”After several days of listening, watching and participating 

where was the audience? Who were the stories being made for? Who would 

watch?”264 Sitatet er et hjertesukk fra Stephenson på bloggen hans. Når han skriver 

dette har han nettopp deltatt på den årlige festivalen i digital historiefortelling i USA. 

Stephenson mener at CDS ikke forholder seg til mottagerne slik BBC gjør det, da 

CDS nær sagt ikke har noen tanker rundt publisering av fortellingene.265 

 

Det finnes forhold som underbygger Stephensons påstander. Når det gjelder BBC 

publiserer de fortellingene på vegne av historiefortelleren. BBC har, ved å samle 

fortellingene på felles nettsider, lagt opp til at flere skal få se fortellingene. Folk kan 

oppdage digitale fortellinger ved en tilfeldighet, ettersom fortellingene ligger under 

BBCs nettside. I tillegg kan innbyggerne i Wales se digitale fortellinger på tv.266 

Mottagerne er derfor folk som ikke nødvendigvis kjenner historiefortellerne. For BBC 

er det viktig at mange blir kjent med digital historiefortelling og at mottagerne får en 

forståelse av at de selv kan lage en digital fortelling. ”[…] to thrill those who stand 

and listen with the notion that they, too, might have a voice.”267  

 

Fortellingene jeg har analysert fra CDS finnes på hjemmesiden til CDS, men som sagt 

er det kun et begrenset utvalg fortellinger som ligger her. De øvrige fortellingene blir 

publisert på fortellernes egne hjemmesider, hvis de i det hele tatt publiseres.268 For å 

se en digital fortelling er man da nødt til å kjenne til en fortellers hjemmeside. Derfor 

kan man anta at det først og fremst er familie og venner av historiefortelleren som er 

mottagerne av fortellingene som lages hos CDS. CDS har dermed en annen 

mottagergruppe enn BBC. Ut fra dette er det mulig å trekke den slutningen at CDS 

forholder seg først og fremst til historiefortelleren, mens BBC i større grad fokuserer 

på både fortelleren og mottageren.  
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267 Daniel Meadows bruker denne setningen i sin e-postsignatur. 
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Mottageren av en tekst har forventinger som baserer seg på tidligere erfaringer med 

tekster i samme sjanger. I det øyeblikket vi vet at en tekst tilhører en bestemt sjanger, 

leser vi den også på en bestemt måte.269 Innbyggerne i Wales har gradvis begynt å 

forstå hva digitale fortellinger er og kan derfor ha forventinger til disse 

fortellingene.270 Likevel vil det være en overdrivelse å hevde at folk flest vet hva en 

digital fortelling er. Når de fleste som ser en tekst ikke har forventninger til denne, 

kan man hevde at teksten ikke tilhører en etablert sjanger.271 Imidlertid må en sjanger 

begynne et sted! Noen var nødt til å skrive et dikt for første gang, for at vi senere 

skulle få lyrikksjangeren. Digitale fortellinger har ikke klart å etablere seg som 

sjanger  utenfor CDS og BBC, men er muligens i ferd med å gjøre det ved at flere blir 

kjent med fortellerformen, blant annet i undervisningssammenheng.  

 

Selv om terskelen for å lage og publisere digitale fortellinger så langt har vært høy, 

senkes den stadig ved at opptaks- og redigeringsprogramvare blir mer tilgjengelig, 

brukerne øker kompetansen, og Internett utvikles slik at større datamengde kan 

overføres via dette mediet. Vi ser i dag at stadig flere bruker Internett for å publisere 

egenprodusert materiale, som blogger og videoer. Dette kommer jeg tilbake til senere 

i kapitlet. 

 

 

7.6 Digitale fortellinger i medielandskapet 

Man får følelsen av å se en liten film ved å betrakte en digital fortelling. Kan det være 

at digitale fortellinger ikke er noe annet enn korte filmer som presenteres på Internett? 

Marshall McLuhan påpekte i 1964 med boken Understanding Media at et hvert nytt 

medie tar opp i seg og låner trekk fra tidligere medier; ”[…] the ’content’ of any 

medium is always another medium”.272 Disse tankene videreføres i boken 

Remediation: Understanding New Media, hvor forfatterne Bolter og Grusin 

introduserer begrepet ”remediation”, på norsk kalt remediering. De bruker begrepet til 

å fastslå at gjenbruken av allerede eksisterende, tradisjonelle medieformer, er en 

definerende egenskap ved de nye digitale mediene. ”[…] hypermedia applications are 
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always explicit acts of remediation: they import earlier media into a digital space in 

order to critique and refashion them.”273  

 

Tekster på Internett låner i stor grad fra andre medieformer og setter dem sammen på 

nye måter. Med Internett kom nettavisen, men samtidig er det tydelig hvordan 

nettavisen remedierer papiravisen. Er de digitale fortellingene en remediering av en 

eller flere eksisterende sjangrer, eller har vi fått en helt ny medietekst? Ved å 

sammenligne digitale fortellingene med andre sjangrer og medietekster, kan jeg 

undersøke hvorvidt fortellingene hører innunder en annen sjanger, eventuelt er en 

undersjanger av en annen, eller om de konstituerer sin egen sjanger. Med bakgrunn i 

de digitale fortellingenes innhold, form og kontekst, mener jeg at de mest relevante 

tekstene å se på i dette henseende er fiksjonsfilm, dokumentarfilm og forskjellige 

former for blogging.  

 

7.6.1 Film 

Både CDS og BBC beskriver digitale fortellinger som ”filmer” på sine 

hjemmesider.274 Det er også en tett kobling mellom ulike filmmiljøer og aktører i 

digital historiefortelling.275 Dana Atchley jobbet som regissør før han begynte med 

workshopene, og hadde denne ballasten med seg til CDS. Den første workshopen som 

CDS arrangerte var hos American Film Institute. DigitalBridge i Sverige samarbeider 

med FilmStockholm, og Flimmer Film i Norge har samarbeidet med kinoen i Bergen.  

 

Til tross for likhetstrekk skiller imidlertid digitale fortellinger seg fra fiksjonsfilmen 

på et par sentrale områder. I de digitale fortellingene er fortelleren tydelig tilstede, 

mens i fiksjonsfilmen er fortelleren gjerne godt skjult for seeren. David Bordwell 

mener at vi som tilskuere av en fiksjonsfilm ikke har følelsen av at noen forteller oss 

noe, men at vi bare ser og hører en serie begivenheter som utfolder seg i tid og rom.276 

Dette skal gjøre at vi føler at vi lever oss inn i en ”virkelighet”, så og si umediert, 

snarere enn at vi blir fortalt en historie. Min egen innlevelse i fiksjonsfilmer medfører 
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at jeg mang en gang har felt tårer i kinosalen. Følelser settes i sving selv om jeg vet at 

det jeg ser ikke faktisk har skjedd, og at personene på lerretet kun er karakterer spilt 

av skuespillere. Dette forholdet til virkeligheten gjør at fiksjonsfilmen og digitale 

fortellinger skiller seg ytterligere fra hverandre. De digitale fortellingene tar som sagt 

utgangspunkt i historier fra virkeligheten, og karakterene som eventuelt skildres er 

virkelige mennesker. 

 

Det er tydelig at digitale fortellinger har et nærere slektskap til dokumentarfilmen enn 

til fiksjonsfilmen. Flimmer Film omtaler også digitale fortellinger som dokumentarer: 

”En digital fortelling er en dokumentarfilm på 2-4 minutter som handler om noe som 

filmskaperen har opplevd i livet sitt.”277 Det er i all hovedsak fotografier, eventuelt 

video, fra virkeligheten som danner råmaterialet i de digitale fortellingene. 

Dokumentarfilmen skildrer også virkeligheten. ”Og med formen fulgte navnet - 

documentary, documentaire, dokumentarfilm - som nå ble brukt som fellesnavn for all 

film som hadde virkeligheten som sitt umiddelbare råmateriale.”278 Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om disse elementene er fra virkeligheten, men i følge Carl 

Plantinga er det grunnleggende ved dokumentarfilmen at den blir presentert som 

virkelighetsformidling.279 

 

Selv om dokumentarfilmen først og fremst kjennes igjen i dens forhold til 

virkeligheten, er det ikke bare enkelt å definere dokumentarfilm. Dokumentarfilm kan 

være alt fra autentiske opptak og intervjuer hvor virkeligheten omtales, til 

iscenesettelser av virkeligheten slik den er eller har vært. Det er med andre ord store 

variasjoner i dokumentarsjangeren når det gjelder filmenes innhold og form. 

Sjangeren inkluderer alt fra helaftens naturfilmer som Pingvinenes marsj (2006), til 

politiske dokumentarer som Michael Moores Bowling for Columbine (2002) og 

Fahrenheit 9/11 (2004). De digitale fortellingene ligner derfor mer på enkelte 

dokumentarer enn andre.  
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Den amerikanske filmviteren Bill Nichols deler inn dokumentarfilmer i ulike 

kategorier, etter det han kaller mediespesifikke, argumenterende strategier.280 Med 

boken Blurred Boundaries fra 1994 introduserer Nichols den performative 

dokumenterfilmsjangeren.281 Denne type dokumentar kjennetegnes ved at den 

fremstår med et sterkt subjektivt uttrykk, og som en form for et ”personlig 

vitnesbyrd”.282 Filmer som Marlon Riggs’ Toungs Untied (1989) og Trinh Minh-Has 

Surname Viet Given Name Nam (1989) trekkes frem av Nichols som performative 

dokumentarer. Regissørene bak disse filmene etterlater sitt personlige preg på 

filmene, i større grad enn andre dokumentarister.283 Med det subjektive og personlig 

uttrykket er det mulig å se et nærere slektskap mellom digitale fortellinger og 

performative dokumentarer, enn til de øvrige dokumentarfilmsjangrene. 

 

Digitale fortellinger kan sies å være en undersjanger av dokumentarfilmen. Likevel 

mener jeg at de digitale fortellingene ikke kun er dokumentarer, men også noe eget. 

De spesifiserte retningslinjene i digital historiefortelling gir mange fortellinger med 

likhetstrekk. Som ensartet gruppe skiller de seg ut innen dokumentarsjangerens 

mangfold, og man kan hevde at de derfor fortjener sin egen sjangerbetegnelse. 

 

7.6.2 Blogg 

Hittil har jeg sammenlignet digitale fortellinger med fiksjons- og dokumentarfilm, 

som er to etablerte sjangrer. Hvordan stiller digitale fortellinger seg i forhold til nye 

medietekster som også eksisterer på Internett? Som jeg skrev i oppgavens innledning 

kan begrepet digitale fortellinger romme alle fortellinger som opptrer på Internett, 

som eksempelvis de ulike bloggerformatene. Blogging er en forholdsvis ny 

fortellerform på Internett, men likevel er blogging på vei inn i hverdagsspråket. Som 

med digitale fortellinger gir bloggene enkeltindividet anledning til å publisere egen 

tekst på Internett. Bloggene har blant annet klart å etablere seg på nettaviser, og som 

en kommunikasjonsform som alt fra politiske aktører til kjendiser og Ola Nordmann 
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bruker. Derfor finnes det i dag blogger med all verdens temaer, deriblant blogger hvor 

digital historiefortelling diskuteres.284  

 

Ved at temaene i bloggene spinner fra hverdagsbetraktninger til politiske ytringer, 

skiller de seg fra digitale fortellinger som tematisk sett er personlige og gjerne 

betydningsfulle historier for fortellerne. Likevel har bloggen og den digitale 

fortellingen til felles at de begge skildrer temaene på en personlig måte. Fortelleren er 

også tydelig tilstede i begge fortellerformene. Fotografier på mobloggene er av 

personlig karakter, slik de også er i de digitale fortellingene.  

 

Mens webloggen er i skriftlig form, har digitale fortellinger flere strenger å spille på, 

med både lyd og bilde. Det er derfor mer relevant og nærliggende å sammenligne den 

digitale fortellingen med videobloggen. I dette bloggerformatet publiseres videoklipp 

med eller uten fortellerens skriftlige kommentarer. Adrian Miles publiserte sin første 

videoblogg i desember 2000, og er sannsynligvis en av de første personene som la ut 

en slik blogg på Internett.285 Miles forkorter videoblogg til vog, men i dag omtales 

fenomenet vanligvis som vblogg. De som lager en vblogg, vbloggers, kan defineres 

som ”[…] people who regularly post videos on the Internet, creating primitive shows 

for anyone who cares to watch”.286 I likhet med webloggen og mobloggen baserer 

vbloggen seg på stadig publisering på Internett. Erfaringer fra BBC viser at de fleste 

lager kun én digital fortelling.287 Dette er derfor en vesentlig forskjell mellom 

bloggene og digitale fortellinger.  

 

Et litt ekstremt eksempel på at vbloggen bærer karakter av å være noe man produserer 

ofte, er vbloggeren Ian Mills. I 2005 publiserte han en vblogg hver dag i det han kalte 

The 05 Project.288 De som besøkte nettsiden kunne komme med kommentarer til hva 

de ønsket at Mills skulle gjøre på vbloggene. Mills viser at det ikke engang behøver å 

være personens egne ideer det lages en vblogg om. Temamessig skiller derfor 

vbloggen og digitale fortellinger seg fra hverandre. 
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I motsetning til workshopens sentrale plassering i digital historiefortelling, baserer 

blogging seg på at enkeltindividet på egenhånd produserer og publiserer innholdet. 

Det er med andre ord ingen lignende ”institusjonalisering” i blogging, og vbloggeren 

trenger derfor ikke forholde seg til definerte retningslinjer, verken når det gjelder 

innhold eller form. Ved at vbloggen ikke har en like omfattende produksjonsprosess, 

gjør dette også noe med innholdet. Stilen til vbloggen preges av å være mindre 

gjennomtenkt og bearbeidet. Stilmessig ser en digital fortelling derfor mer 

profesjonell ut enn en vblogg. Slik digitale fortellinger produseres i dag, har de et 

”profesjonelt filter” som ikke eksisterer i bloggingen. 

 

Kommentarfunksjonen i vbloggen er noe som kjennetegner alle bloggerformatene. 

Digital historiefortelling har ikke den samme form for toveiskommunikasjon. 

Riktignok er det mulig å kommentere digitale fortellinger hos flere av de som 

publiserer dem, deriblant hos BBC. Likevel har disse kommentarene en helt annen 

rolle enn i blogging. Kommentarene publiseres enkelte steder sammen med 

fortellingene, men historiefortelleren svarer ikke på disse. Den interaktivitet og 

diskusjon som finnes i bloggene, skiller dem derfor fra de digitale fortellingene.  

 

YouTube er en nettside som består av både vblogger og andre videoer. ”The site 

specializes in short - typically two-minute - homemade, comic videos created by 

users.”289 Her kan folk publisere, se på og laste ned vblogger, musikkvideoer, og klipp 

fra tv- programmer og filmer.290 I juli 2006 annonserte YouTube at det publiseres 

over 65 000 nye videoer hver dag og at det lastes ned over 100 millioner videoer hver 

eneste dag.291 Man kan se den eksplosive økningen i nedlastninger og publiseringer av 

videoer i sammenheng med Internettbrukernes tilgang til bredbånd. For å trekke en 

parallell til digitale fortellinger som har vært produsert og publisert i flere år, ble den 

kanskje mest kjente digitale fortellingen, Scissors, lastet ned 363 ganger i løpet av juli 

2006.292  
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Det er først og fremst yngre Internettbrukere som vblogger og benytter seg av 

YouTube, men også flere voksne og eldre har vist seg å ta del i YouTubes muligheter. 

En mann som er født i 1927, har publisert en vblogg som er lastet ned 2 millioner 

ganger etter at den ble publisert 5. august 2006.293 Mye av grunnen til den enorme 

populariteten han har fått er nettopp at han skiller seg ut i alder og at han selv 

fokuserer på dette. Ettersom det i digital historiefortelling ofte er godt voksne 

mennesker som deltar på workshopene, bidrar fortellerformen til at også eldre 

mennesker får muligheten til å delta på Internett. Dette er foreløpig noe unikt i forhold 

til andre tekster og fortellinger på Internett. 

 

Ettersom vbloggen legger opp til hyppig publisering, blir de som små merkelapper fra 

hverdagen. Ved at de gjerne har et enkelt uttrykk, mener jeg at vbloggen har et 

nærmere slektskap til den tradisjonelle hjemmevideoen enn til digitale fortellinger. I 

så måte kan man si at vbloggen er en remediering av hjemmevideoen. Den digitale 

fortellingen ligner mer på dokumentarfilmen ved at de digitale fortellingene har i 

større grad et profesjonelt preg. Som vbloggen remedierer hjemmevideoen, kan man 

si at digitale fortellinger remedierer dokumentarfilmen. 

 

 

7.7 Oppsummering 

De digitale fortellingene i analysen har flere likheter både innholds- og formmessig. 

Spesielt er de like ved at de har et sterkt personlig uttrykk. Dette skyldes bruken av 

fortellerstemme, temavalg og personlige fotografier eller video. Workshopen er et 

sentralt element i produksjonen av digitale fortellinger. Ettersom BBC ikke tar 

betaling for workshopene kan man si at de stimulerer og subsidierer (den eventuelle) 

sjangeren. Man kan hevde at i den grad digitale fortellinger er en sjanger, så er 

fortellingene i stor grad en institusjonalisert sjanger. Ved å sammenligne digitale 

fortellinger med fiksjonsfilm, dokumentarfilm og blogger, har jeg kommet frem til at 

digitale fortellinger deler likhetstrekk med spesielt dokumentaren og vbloggen. 

Digitale fortellinger kan være en undersjanger av dokumentarfilmen, men de har også 

flere likheter som gjør at de som gruppe skiller seg ut i så stor grad at de også kan 

fortjene sin egen sjangerbetegnelse. 

                                                 
293 http://www.youtube.com/watch?v=p_YMigZmUuk Lastet ned 1,97 millioner ganger pr. 20.10.06. 



 

8. AVSLUTNING 
 

I dette kapitlet gir jeg en oversikt over mine hovedfunn og setter disse i sammenheng 

med problemstillingen som ble lansert i oppgavens innledning. Deretter ser jeg på 

sjangerens dynamikk og navngiving, før jeg til slutt lufter noen ideer for videre 

forskning på digital historiefortelling. 

 

 

8.1 Tilbakeblikk på oppgaven 

I min masteroppgave har jeg ønsket å gi en omfattende kartlegging av digital 

historiefortelling, for så å kunne avgjøre hvorvidt digitale fortellinger er en sjanger. 

Jeg har redegjort for hvordan digital historiefortelling vokste frem i USA i 1990-

årene, med utgangspunkt i Center for Digital Storytelling i California. CDS har ved 

siden av å utvikle en modell for gjennomføringen av workshopen, utarbeidet 

retningslinjer for de digitale fortellingene. Disse er rettet mot både innholdet i 

fortellingene og formen de skal ha. Deretter tok jeg for meg utviklingen av digital 

historiefortelling, med spesielt fokus på hvordan fortellerformen er adoptert av BBC i 

Storbritannia. BBC har bidratt sterkt til utviklingen av digital historiefortelling med 

prosjektene Capture Wales og Telling Lives. Over 700 fortellinger er laget i regi av 

BBC og hjemmesidene til prosjektene har de mest omfattende samlingene av digitale 

fortellinger på verdensbasis.  

 

BBC mener de har utviklet en god måte å produsere fortellinger på. “We have […] 

established a way of working that produces stories that can be published and 

broadcast and has been proved to work and work well.”294 Imidlertid støtter BBC seg 

til hvordan CDS lager digitale fortellinger, og har kun gjort mindre justeringer ved 

modellen til CDS. BBC har i stor grad også de samme retningslinjene som CDS med 

tanke på utformingen av fortellingene. BBC er likevel mer bevisst på at fortellingene 

opprettholder kravet om en bestemt varighet. Dette skyldes blant annet at CDS og 

BBC har ulike strategier for publisering.  

 

                                                 
294 Stephenson 2005:8 



 

Gjennom BBCs publiseringsplattform får flere muligheten til å fortelle sine historier 

til et stort og ukjent publikum. De digitale fortellingene har da mulighet til å bevare 

noe av det hverdagslige fra folks liv som vanligvis ikke kommer frem i mediene. På 

denne måten kan digital historiefortelling være med på å gjøre tidligere passive 

mediekonsumenter til aktive medieprodusenter. CDS har på sin side som mål å bistå 

folk i å lage digitale fortellinger. I etterkant kan deltagerne gjøre hva de ønsker med 

disse. CDS har derfor kun publisert 20 av de over 10 000 fortellingene som er laget 

hos dem. 

 

For å vurdere hvorvidt digitale fortellinger er en egen sjanger, har jeg beskrevet og 

analysert et utvalg på ni fortellinger. Deretter vurderte jeg avsender- og 

mottageraspektet, og sammenlignet så digitale fortellinger med andre sjangrer og 

tekster. Mitt utgangspunkt har vært at digitale fortellinger er en sjanger dersom de 

innholder flere likheter og skiller seg ut fra andre tekster.  

 

De digitale fortellingene har visse forskjeller i form og innhold. Flere av dem består 

kun av fotografier, mens andre har en overvekt av videoklipp. Noen handler om et sårt 

savn etter tapt kjærlighet, mens andre fortellinger er muntre beretninger om for 

eksempel fortellerens skjegg. På tross av slike ulikheter har de digitale fortellingene 

gjennomgående mange likhetstrekk, og de kjennetegnes ved å inneha en personlig stil. 

Dette skyldes bruken av fortellerstemme og private fotografier og video, men vises 

også gjennom tematikken, karakterene som skildres, og miljøet som beskrives.  

 

I digital historiefortelling opereres det som sagt med spesifikke retningslinjer til 

fortellingenes innhold og form. Ved at CDS og BBC i hovedsak forholder seg til de 

samme retningslinjene, og når disse i stor grad følges av historiefortellerne, skapes 

mange fortellinger som ligner hverandre på tvers av institusjoner og landegrenser. 

Også andre som arrangerer workshoper i digital historiefortelling forholder seg 

gjennomgående til hvordan CDS eller BBC gjør dette. Dersom jeg hadde analysert 

fortellinger fra andre aktører, mener jeg derfor at disse ikke ville skilt seg nevneverdig 

fra mitt utvalg.  

 

Ettersom jeg har kartlagt utviklingen av digital historiefortelling, har jeg kunnet lage 

en illustrasjon som viser mange av de ulike aktørene og prosjektene innen 



 

fortellerformen.295 Illustrasjonen viser tydelig hvilken innflytelse CDS og BBC har 

hatt i utviklingen av digital historiefortelling. Det er gjerne de samme personene, 

spesielt Joe Lambert og Daniel Meadows, som uttaler seg når sjangeren diskuteres i 

ulike fora. CDS og BBC arrangerer også egne workshoper for å utdanne nye veiledere 

i digital historiefortelling. Disse veilederne bringer da videre med seg 

fremgangsmåten til CDS og BBC.  

 

Den digitale fortellingen er bygd opp som en film, og den ligner på mange måter på 

dokumentarfilmen, ettersom begge skildrer forhold fra virkeligheten. Fortellingen har 

også likheter med vbloggen, selv om denne er mindre forseggjort i form og innhold. 

Ut fra den sjangerforståelsen jeg støtter oppgaven på, mener jeg at digitale fortellinger 

kan betraktes som en egen sjanger, til tross for likheter med andre sjangrer. Dette 

konkluderer jeg med på bakgrunn av at det eksisterer en rekke likhetstrekk i de 

digitale fortellingene, som igjen kommer av en mengde retningslinjer til utformingen 

av fortellingene. Retningslinjene i digital historiefortelling kan dermed kalles 

sjangerkrav. Fortellingene fremstår som noe eget og trenger ikke nødvendigvis å 

inkluderes i en annen, eksisterende sjanger som eksempelvis 

dokumentarfilmsjangeren. 

 

Jeg begynte oppgaven med å si hvor mye jeg har satt pris på å høre fortellinger fra 

mine foreldres barndom. Det er det samme personlige avtrykket i de digitale 

fortellingene som gjør at de fenger meg. Fortellingenes personlige stil sikres og 

muliggjøres gjennom sjangerens retningslinjer, som på mange måter gir fortelleren 

stram regi. Den stramme føringen vises blant annet i hvordan deltagerne på 

workshopene får hjelp til å utvikle manusene sine. Fortellingene deltagerne stiller opp 

med på workshopens første dag, kan vise seg å være noe ganske annet enn endelig 

utgave. Et eksempel på dette er vedlagt oppgaven.296 Eksempelet er hentet fra 

workshopen til BBC i Bolton. Her ser man hvordan det deltageren først hadde tenkt å 

fortelle, endres drastisk gjennom bearbeidelse og veiledning på workshop. Dette 

skiller fortellingene fra blant annet bloggen, hvor bloggerens frihet står i sentrum. 

Denne friheten kan imidlertid medføre at bloggene blir kjedelige og uinteressante for 

andre enn avsenderen og muligens hans eller hennes nærmeste. 

                                                 
295 Vedlegg 5. 
296 Se vedlegg 6. Jeg fikk tillatelse av fortelleren til å bruke hennes manus i oppgaven. 



 

 

En sjanger kan fungere som en usynlig kontrakt mellom avsender og mottager av en 

tekst. Jeg ser at en slik kontrakt ikke nødvendigvis er tilstede mellom avsenderne og 

mottagerne av en digital fortelling, ettersom digital historiefortelling i dag ikke er 

tilstrekkelig utbredt. Det kan synes som at denne kontrakten i stedet eksisterer 

avsenderne seg i mellom, det vil si mellom historiefortelleren og CDS eller BBC. 

Deltagerne vet for eksempel hva de skal medbringe til workshopene, og de får se 

prototyper på digital fortellinger som påvirker deres egne fortellinger. 

 

Selv om jeg med bakgrunn i analysen mener at de digitale fortellingene ikke har 

endret seg nevneverdig over tid, er det viktig å huske at en sjanger påvirkes fra ulike 

hold og derfor er dynamisk. Blant annet påvirkes en sjanger av den tekniske 

utviklingen. I bunn og grunn muliggjøres produksjonen av digitale fortellinger ved 

prisreduksjonen på teknisk utstyr. I tillegg bidrar ny teknologi med stadig enklere 

brukergrensesnitt på programvaren. I dag kan tekniske nyvinninger som podcasting 

utvikle sjangeren videre. Podcasting er en nedlastningsprosedyre for innhold på 

Internett, hvor innholdet er kodet for MP3-spillere. Man kan velge om man vil 

avspille innholdet på Internett eller laste det ned på en MP3-spiller. Ved å benytte seg 

av en MP3-spiller kan brukeren avspille innholdet når og hvor det er ønskelig, også 

uten tilgang på Internett.  

 

Det er først og fremst radioprogrammer og videosnutter, deriblant vblogger, som 

lastes ned gratis fra Internett med podcast.297 Imidlertid utvikles podcasting videre og 

også andre tekster, som eksempelvis foredrag og forelesninger, podcastes i dag.298 

Podcasting kan derfor bli et nytt distribusjonsformat for digitale fortellinger. Dette er 

også allerede blitt gjort, noe jeg kom inn på i forbindelse med brukervennlighet i 

digital historiefortelling.299 CDS startet våren 2006 med å podcaste ulike reisebrev fra 

turer Joe Lambert har vært på i forbindelse med digital historiefortelling.300 Foreløpig 

                                                 
297 Som nevnt i oppgavens innledningen blogger kjendiskokken Jamie Oliver. I tillegg har han nå 
begynt med podcasting (http://www.jamieoliver.com/podcast/). Det samme gjør også tv-kanaler med 
enkelte av deres radio og tv-program. Bl.a. podcaster TVNorge klipp fra deres program Heia Tufte 
(http://www.tvnorge.no/programmer/heia_tufte/nyheter/4003499). 
298 Man trenger et program for å laste ned filene og de fleste bruker iTunes. 
299 Macricopa Center for Learning & Instruction  
(http://www.mcli.dist.maricopa.edu/learnshops/digital/examples.php). 
300 http://web.mac.com/storyplace/ Man trenger passord og brukernavn for å komme inn på denne 
nettsiden; brukernavn er storyteller og passord er cdsguest.  



 

podcaster de ikke fortellinger som er laget hos dem. Podcasting påvirker ikke 

nødvendigvis innholdet i de digitale fortellingene, men kan få konsekvenser for 

brukertilgjengelighet og hvordan de blir spredt. Et eksempel på dette er da jeg fikk 

tilsendt Scissors av Daniel Meadows, ettersom jeg ikke kunne laste ned fortellingen 

fra hjemmesiden hans. Scissors ble da sendt meg som vedlegg i en e-post, og da jeg 

åpnet vedlegget ble filen automatisk åpnet som en podcast i iTunes.   

 

Jeg har begrunnet at digitale fortellinger er en sjanger basert på de egenskapene ved 

digitale fortellinger som jeg har valgt å se på. Dersom jeg i stedet hadde valgt å 

fokusere mer på andre aspekter, kunne mitt svar ha blitt noe annet. Hadde jeg for 

eksempel trukket inn den tekniske formateringen i større grad, kunne jeg undersøkt 

hvorvidt digitale fortellinger er en sjanger sammen med andre tekster som podcastes.  

 

Uttrykket podcast ble i følge nettleksikonet Wikipedia første gang brukt i 2004 av Ben 

Hammersley i en artikkel The Guardian.301 Podcast henviser til broadcast og hvordan 

innholdet kan avspilles på MP3-spilleren iPod, produsert av Apple. Man kan i høyeste 

grad si at podcast har etablert seg i det norske språk, i enkelte sammenhenger også 

fornorsket til podkast med k. Det er ikke bare enkelt å lage gode navn på nye 

fenomener på Internett, da et navn gjerne skal være gjenkjennelig og gjenspeile bruk 

og innhold. Samtidig skal det være så unikt at det skiller seg fra andre sjangrer og 

fenomener.  

 

Verken de engelske begrepene, eller de norske digital historiefortelling og digitale 

fortellinger, kan sies å ha etablert seg. For de fleste favner begrepene bredere enn det 

CDS, BBC og jeg legger i dem. Jeg mener derfor at sjangeren kan være lettere 

identifiserbar dersom den får et annet navn, som gjør at digitale fortellinger skiller seg 

ut fra massen av tekster som gjerne også defineres under dette. Det er likevel ikke lett 

å finne en mer presis omtale av sjangeren. En mulighet kan være å ta utgangspunkt i 

det som skiller digitale fortellinger fra de andre ”digitale fortellingene”. Et forslag er 

digimentary, som viser til det digitale aspektet ved fortellingene og deres 

                                                 
301 http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting og 
http://technology.guardian.co.uk/online/story/0,,1145689,00.html 



 

dokumentariske trekk.302 Jeg synes dette er et godt forslag, som eventuelt kan 

oversettes til norsk som digimentar.  

 

 

8.2 Digital historiefortelling i fremtiden 

Oppfatningen om hvorvidt en tekst tilhører en bestemt sjanger eller ikke, forandrer 

seg over tid. Da filmen The Great Train Robbery ble lansert i 1903 ble den 

markedsført som et melodrama. I dag omtales denne som den første Westernfilmen.303 

Selv om jeg hevder at de digitale fortellingene konstituerer sin egen sjanger, trenger 

ikke dette å være en holdbar påstand for morgendagen. Som sagt er sjangrene 

dynamiske og utvikler seg. En sjanger kan forsvinne, den kan tvert om bre om seg, 

eller den kan utvikle seg videre til å bli en ny sjanger. Dette gjelder spesielt innen den 

digitale medieutviklingen, hvor kun noen få sjangrer som nettavisen og dataspill har 

vist seg å være stabile.  

 

Prosjektene Shoebox Stories, School Shoebox Stories og Fortell fortell viser at digital 

historiefortelling har etablert seg i den grad at undersjangrer av digitale fortellinger 

har vokst frem. Til tross for at digital historiefortelling har fått en viss utbredelse, først 

og fremst i USA og Storbritannia, vil jeg likevel ikke påstå at sjangeren har klart å slå 

rot, i hvert fall ikke med dype røtter. Fremdeles er produksjonen av digitale 

fortellinger avhengig av støtte fra institusjoner som BBC. Jeg tror fortellerformen kan 

få det vanskelig utenfor organiserte workshoper eller uten annen form for veiledning. 

Likevel er digital historiefortelling i vekst ved økende bruk av fortellerformen i 

undervisning og  andre organiserte sammenhenger.  

 

Det er i tillegg positivt for sjangeren at det vokser frem egne nettsteder hvor folk kan 

publisere og dele digitale fortellinger.304 Muligens kan nettsteder som YouTube være 

fremtidens publiseringssteder for digitale fortellinger? På YouTube er det publisert 

over 350 fortellinger og vblogger under kategoriene ”Digital Storytelling” og ”Digital 

Stories”, og flere av disse er digitale fortellinger i tråd med retningslinjene fra CDS og 

                                                 
302 Hatlehol 2005 
303 Fagerjord 2006:16. Westernfilmen ble på sin side først omtalt som ”Cowboy pictures” (Altman 
1999:37) 
304 Se bl.a. http://www.ourmedia.org/ og http://www.sticky.net.au/ 

 



 

BBC.305 En av fortellingene her tar til og med for seg fremgangsmåten for hvordan 

man lager en digital fortelling hos CDS eller BBC.306 På YouTube og andre felles 

publiseringsnettsteder, er ikke fortellingene lenger institusjonalisert. I stedet 

publiseres de helt etter fortellerens premisser, og på nettsteder som mange kjenner til 

og bruker.307 

 

Slik deltagerne på workshop i digital historiefortelling må forholde seg til 

sjangerkrav, har jeg måtte følge masteroppgavens begrensninger. Det har derfor til 

tider vært vanskelig å vite hva jeg skulle inkludere eller hva jeg skulle utelate i 

arbeidet med oppgaven. Ettersom jeg har valgt å beskrive et nytt fenomen er det 

mange prosjekter, personer, hendelser, konferanser og nettsider som har blitt trukket 

inn i oppgaven. Samtidig har jeg forsøkt å gå i dybden på noen sentrale områder, slik 

at oppgaven ikke oppleves som for vidtfavnende. Dette har blant annet blitt gjort ved 

å beskrive digital historiefortelling hos CDS og BBC, i tillegg til at jeg har analysert 

et mindre utvalg digitale fortellinger.  

 

Det er flere aspekter ved digital historiefortelling jeg ikke har undersøkt. Jeg mener 

det blant annet vil være interessant å se nærmere på forholdet mellom digital 

historiefortelling og undervisning. Etter ny lærerplan for norsk grunnskole i 2006, 

K06, er det å kunne bruke digitale verktøy én av fem grunnleggende ferdigheter 

elevene skal tilegne seg. Digital historiefortelling kan være et nyttig og spennende 

pedagogisk verktøy for å fremme dette.  

 

Med Capture Wales og Telling Lives kan man se hvordan BBC har brukt digital 

historiefortelling som en arena til å møte publikum i den digitale tidsalder. Kan også 

andre aktører fra for eksempel næringslivet eller interesseorganisasjoner benytte seg 

av fortellerformen som en kommunikasjonsform? Vil i så fall sjangerkravene endres, 

eller vil de bestå slik CDS utformet dem på begynnelsen av 1990-tallet? 

Institusjonaliseringen av de digitale fortellingene har gitt sjangeren så mange 

sjangerkrav at den kan ha blitt avhengig av at fortellingene produseres gjennom 

                                                 
305 Pr. 20.10.2006. Se bl.a. http://www.youtube.com/watch?v=8fjIjcMSNPI og 
http://www.youtube.com/watch?v=poYrZTENXiw 
306 http://www.youtube.com/watch?v=LknwS15wSx8 
307 YouTubes enorme popularitet bekreftes ved at Google i oktober 2006 betalte hele 11 milliarder 
kroner (i aksjer) for å overta nettstedet. 



 

institusjoner. Hva vil derfor skje med fortellerformen i Storbritannia dersom BBC 

også legger ned Capture Wales? Vil den ha styrke til å leve videre utenfor de til nå 

toneangivende miljøene? For de som ønsker å fordype seg ytterligere i sjangeren, 

håper jeg at min kartlegging og sjangerdiskusjon av digital historiefortelling kan være 

av verdi. 
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Vedlegg 3

INTERVJUGUIDE

INTERVJU MED BARRIE STEPHENSON, 17.02.05

Informasjon om meg og masteroppgaven, og hvorfor jeg observerer workshopen.

Stephensons bakgrunn

• Utdanning/jobberfaring

• Stilling og beskrivelse av hans oppgaver i Telling Lives

BBCs rolle i digital historiefortelling

• Utviklingen av digital historiefortelling hos BBC

• Hvorfor BBC bruker ressurser på digital historiefortelling

• Hvordan han ser på digital historiefortelling hos BBC kontra CDS

• Har BBC foretatt noen publikumsundersøkelser på digital historiefortelling

• Fremtidsutsikter for Telling Lives og Capture Wales

Workshopen

• Prosessen med å skaffe deltagere til workshopen

• BBCs rolle under gjennomføringen av workshopen

• Hva har fungert, eventuelt ikke fungert

• Økonomiske perspektiv

• Samarbeid med andre

Publiseringen av fortellingene

• Publiseres alle fortellingene som produseres

• Hvilke fortellinger velges ut til å sendes på tv

• Rettighetsspørsmål



Vedlegg 4

E-POST TIL DANIEL MEADOWS 03.03.05

Dear Mr. Meadows,
My name is Marte Lindstad Næss and I´m a student at the Department of Media and
Communication at the University of Oslo. My master thesis is about Digital
Storytelling and therefore I´m sending you this e-mail. I would be very thankful if you
could answer my questions, since BBC and you are important contributors to this
phenomenon.

- How did you get to know about Digital Storytelling?
- How did Digital Storytelling come about in Wales and BBC?
- How many people have attended your workshops since you started in 2001?
- How many have succeeded in making a digital story?
- How many stories have been broadcasted?
- In what way do you “stress” the limitations on the story making for the participants
in your workshops?
- What are the plans for the future for Capture Wales, now that Telling Lives will be
shut down in a couple months?

I would be grateful if you could e-mail me the answers to my questions, and also if
you have other information about Digital Storytelling that you want to share with me.

Best regards and many thanks,
Marte Lindstad Næss

E-POST TIL JOE LAMBERT  11.05.05

Dear Mr. Lambert,
My name is Marte Lindstad Næss and I´m a student at the Department of Media and
Communication at the University of Oslo. My master thesis is about Digital
Storytelling and therefore I´m sending you this e-mail. I would be very thankful if you
could answer my questions, since CDS is such an important contributor to this
phenomenon.

- Can you tell me about CDS’ history?
- How many people have attended your workshops, and how many have succeeded in
making a digital story?
- In what way do you “stress” the limitations on the story making for the participants
in your workshops?
- How much does your workshop cost?
- Why don´t you publish more than one digital story at http://www.storycenter.org/?

I would be grateful if you could e-mail me the answers to my questions, and also if
you have other information about Digital Storytelling that you want to share with me.

Best regards and many thanks,
Marte Lindstad Næss
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Oversikt over ulike aktører og prosjekter i digital historiefortelling.

CDS

TELLING
LIVES

CAPTURE
WALES

D
aniel M

eadow
s

D
ana A

tchley

Bruk i skole og
undervisning

Digitalbridge

Huseby skole

KQED

Digitales

The Digital
Clubhouse

Digital Storytelling Cookbook
and Travelling Companion (2003)

Stories of Service

Digi Tales: The Art of
Telling Digital Stories (2005)

Digital Storytelling: Capturing
Lives Creating Community (2002)

Litteratur:Høyskolen i Malmö

Digital Storytelling Festival

Shoebox Stories/School
Shoebox Stories

Flimmer Film

Digitale
trosfortellinger

ACMI

DigiStories

Queensland
University

Internasjonal
konferanse
i Wales (2003)

Internasjonal konferanse
i Australia, (2006)

Australia:

  Fortell, fortell

T. Banaszewski

O. Jakes

J. Ohler

Silence Speaks

D.U.S.T.Y
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