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Abstrakt 
 

År 1972 skickade NASA upp en rymdsond, kallad Pioneer 10, ut i rymden med en 

bild fastsatt på sondens utsida. Bilden var ett meddelande till utomjordiska varelser 

och illustrerade information om människan och jorden. Med bilden som en visuell 

utgångspunkt har jag designat en workshop för åtta gymnasielever i två olika grupper 

som fått i uppgift att skapa en animation att skicka upp i en rymdsond idag. Genom att 

omformulera den digitala berättelsens metod har jag velat undersöka hur deltagarnas 

process och animation kommer att formas om utgångspunkten är visuell.  

 

Jag har utifrån mina didaktiska designval undersökt vad deltagarna har gjort för egna 

val, material och tillvägagångsätt de använt sig av. Under projektets gång har jag 

samlat in empiri i form av ljudupptagningar, filmmaterial, fotografier och 

fältanteckningar samt analyserat deltagarnas animationer. Genom att använda mig av 

den multimodala diskursanalysen som teori har jag fått en inblick i hur deltagarna 

genom förhandlingar i diskussioner tolkar tecken och bygger upp idéer. I analysen 

framkommer hur de kommunicerar genom olika resurser som bygger upp ramar för 

hur handlingen konstrueras i animationen. Handlingen, tematiken i animationen, har 

kretsat kring var vi bor i Vintergatan, evolutionen, fortplantning och klimatskillnader 

etc. Under en och en halv dag har deltagarna utifrån en idé gjort ett bildmanus, lärt sig 

alla moment och till sist animerat en kortfilm. Dessa animationer har jag valt att visa 

upp på vårutställningen på Konstfack som den gestaltande delen i mitt arbete. Jag har 

även formgivit en affisch som ringar in den didaktiska designen och deltagarnas 

arbete i processen.  

 

 

 

 

Nyckelord: Animation, didaktisk design, multimodal diskursanalys, digital berättelse, 

agens, provenance. 

 

Engelsk titel: With a Visual Point of View – A Study of a Method in a Multimodal 

Animation Workshop. 
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1. Inledning 

Introduktion 
Unga berättar är en verksamhet som tillhör Kulturskolan i Stockholm som framförallt 

jobbar med digitalt berättande (digital storytelling). Där olika typer av workshops för 

ungdomar, men även för lärare och handledare erbjuds. Under min praktik, och även 

senare när jag arbetat extra, har jag undervisat och praktiserat digitalt berättande. Det 

gör att jag fått en god inblick i metoden och arbetssättet som jag till stora delar finner 

positivt. Ungdomar får komma bort från sin vanliga skolmiljö (som oftast är belägen i 

en förort) och utifrån sitt eget perspektiv skapa en digital berättelse av egna utvalda 

bilder. Dessutom får de praktisera en typ av medieundervisning som utgår från deras 

egen mediala vardag i form av datorer, mobilkameror och internet.  

 

I mitt examensarbete har jag fördjupat mig i hur jag kan förändra metoden i digitalt 

berättande genom en animationsworkshop där jag omformat det didaktiska upplägget. 

Jag har velat undersöka vad som händer om deltagarna endast får utgå från visuellt 

material i temat, manusarbetet och i skapandet av en animation. Genom att 

deltagarnas val sätts i fokus under processen har jag försökt synliggöra och 

problematisera hur man kan tänka kring dramaturgi och narrativitet för att se vad för 

berättelser deltagarna väljer att kommunicera. Jag vill i min undersökning utgå från 

multimodal diskursteori för att lyfta fram de fördelar som finns att arbeta med i en 

metod där flera olika kommunikationstyper samverkar. Mitt antagande är att all sorts 

kommunikation: bild, text, ljud, kroppsspråk etc., är lika betydande i en filmskapande 

process likväl som i andra former av människors meningsskapande. Metodprövandet 

kommer även att vara fruktbart för mig som blivande design- och mediepedagog då 

det förhoppningsvis kan medverka till att vidga min syn på hur kunskap 

kommuniceras i skolan.  

Bakgrund 
I mitten av 1990-talet utvecklade Center for digital storytelling med Joe Lambert i 

spetsen en berättarteknik som kallas digital storytelling. Inspirationen hämtades från  

Dana W. Atchleys teaterperformance Next exit där han sittandes på en stubbe vid en 

projicerad lägereld och resväska innehållande bilder berättade olika historier för en 
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publik.1 Metoden har under senare år framförallt använts av Kulturskolans avdelning 

Unga berättar och Utbildningsradion i olika workshops för skolelever. Digital 

storytelling, eller det försvenskade begreppet digitalt berättande, är en multimodal 

berättarteknik där producenten utifrån en personlig berättelse skapar en kortfilm som 

är cirka en till åtta minuter lång. Grunden i kortfilmen ska, likt Dana W. Atchleys 

performance, utgå från den ”personliga” berättelsen dit bilder, ljud, musik och text 

adderas. En workshop i digitalt berättande brukar sträcka sig från en halv till två dagar 

och går ut på att skapa en kortfilm utifrån en egen berättelse med ett givet tema.2 

Intentionen är att ge ungdomar eller elever ett nytt sätt att arbeta med medier och 

samtidigt visa på enkelheten i mediatekniken.  

Berättelsen  

I de exempel där jag har tittat på digitala berättelser, i tidigare forskning och utifrån 

organisationer som arbetar med metoden, skiftar målgrupp och plats, men sällan den 

didaktiska uppbyggnaden. Nästan alla använder sig av, eller utgår från, Lamberts sju 

steg hämtat från boken Digital Story Cookbook som kan ses som den digitala 

berättelsens grundpelare: 
1. Point of view (Vems perspektiv vi följer)  

2. Dramatic question (Problemformulering/den dramatiska frågan) 

3. Emotional content (Det känslomässiga innehållet/laddningen) 

4. The gift of your voice (Styrkan att berätta med den egna rösten) 

5. The power of the soundtrack (Musik och ljudeffekter) 

6. Economy (Att hushålla med bilder i förhållande till det talade) 

7. Pacing (Rytm) 3 
Det blir dock oftast en fråga om vad i handlingen som är rätt eller fel i förhållande till 

dessa sju steg. Tanken är att en berättelse måste utgå från en problemformulering för 

att skapa en dramaturgi för att en åskådare ska bibehålla intresset till innehållet. 

Fokuseringen kretsar då kring hur man ska göra istället för hur man kan göra, friheten 

att skapa en personlig handling är begränsad till metoden. Carin Granath på Unga 

berättar förklarar hur de till viss del har frångått stegen för att de är så abstrakta. Hon 

förklarar att de flesta ungdomar som deltar i en workshop inte behöver få de sju 

stegen förklarade utan ”det finns i dem naturligt”.4  Om handlingen ska utformas 

                                                
1	  http://www.nextexit.com/nextexit/nextframeset.html	  (2012-‐05-‐07).	  
2	  Unga	  berättar,	  http://www.stockholm.se	  (2012-‐02-‐02).	  
3	  Lambert,	  Joe	  (2006),	  Digital	  storytelling	  cookbook,	  Kalifornien:	  Digital	  Diner	  Press,	  s.	  9-‐19.	  
4	  Intervju	  med	  Carin	  Granat,	  Unga	  berättar	  (2012-‐03-‐30).	  



 6 

utifrån en elev är det rimligt att handledaren är öppen och kan ändra metoden mitt i en 

workshop. En handling måste till exempel kunna vara fragmentarisk eller kunna utgå 

från endast bilder för att kommunicera det innehåll/den känsla och därmed det 

intresse som skaparen till filmen har. Dramaturgi och narrativitet i en berättelse är 

viktiga aspekter men kan se väldigt olika ut beroende på av vilken person och i vilken 

diskurs den skapas. Dramaturgin skapas oftast utifrån universella premisser,5 men 

frågan är om eleverna kan skapa egna narrativa förutsättningar.   

 

Text och bild 

I dagens skolmiljö råder fortfarande dikotomier mellan teori och praktik, kropp och 

tanke, text och bild. Det talade och skrivna ordet ges mening och dignitet medan 

bilden ofta ses som ett underordnat komplement till texten. Detta genomsyrar även 

didaktiken i Unga berättar digitala berättelse-workshops där en skriven text talas in i 

en diktafon och sedan sammanfogas till en film genom komplettering av bilder. 

Bilden blir underordnad texten. 

 

När det digitala berättandet ska fortleva och förflyttas samt anpassas till skolan är 

mina erfarenheter från Unga berättar att fokus blir på det tekniska arbetet. Under den 

begränsade workshop-tiden hinner man sällan skriva manus, reflektera och diskutera, 

utan allt detta får göras senare på skolan. Svårigheten är att vissa av de lärare som 

kommer till Kulturskolan ser det som ett lustfyllt jippo och sätter sig inte in i de 

(relativt enkla) tekniska kunskaper som behövs för att fortsätta arbetet på skolan. Det 

leder till att ungdomarna som kommer dit inte får vidareutveckla sina kunskaper inom 

film och berättande efter det att workshopen är klar. Viktiga frågor blir därför: Finns 

det andra sätt att designa didaktiken och vad skulle det i så fall medföra för resultat? 

Finns det andra tillvägagångsätt där den hierarkiska kunskapssynen kan 

omformuleras? 

Syfte och Frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka en alternativ metod för att skapa digitala berättelser genom 

att designa och iscensätta en animations-workshop där fokus ligger på handlingen i en 

animation. Med handling menar jag att fokus kommer att ligga på deltagarnas intresse 
                                                
5	  Bruner,	  Jerome	  (2002),	  Kulturens	  väv,	  Utbildning	  i	  kulturpsykologisk	  belysning,	  Göteborg:	  
Daidalos	  AB,	  s.	  160-‐176.	  
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i vad de vill förmedla i animationerna istället för att de ska anpassa sig till färdiga 

ramar. Genom workshopen, där deltagarna endast arbetar med visuellt stoff samt 

diskuterar fram målet med varandra, hoppas jag få en inblick i vad mina didaktiska 

val ger deltagarna för möjligheter att kommunicera handlingen i en animation. 

Workshopen ser jag som ett försök, hur jag som blivande medie- och designlärare kan 

försöka att bryta upp kunskapshierarkier i en skolmiljö med hjälp av multimodala 

lärprocesser. 

- Hur utvecklas arbetsprocessen i digitalt berättande om deltagarna endast utgår 

från visuellt material i temat, manusarbetet och i skapandet av en animation?  

- Vilka diskursiva mönster synliggörs inom animations-workshopens 

arbetsprocesser? 

- Hur utvecklas olika kommunikativa villkor genom deltagarnas val av resurser 

utifrån den didaktiska design jag som lärare erbjuder? 

Urval och avgränsning  
Undersökningen utgår från en två dagars workshop där åtta gymnasieungdomar 

erbjuds resurser för att skapa en animation. Deltagarna kommer från en 

gymnasieskola i Stockholmsområdet, alla sju deltagare är tjejer och går i samma 

klass. Eftersom jag jobbat extra på skolan har jag även en relation till dem. De går på 

ett hantverksprogram där de har viss bildundervisning i form av design och estetisk 

verksamhet. Namnen på deltagarna i uppsatsen är fingerade för att deltagarna ska vara 

anonyma utifrån forskningsetiska principer. Jag har valt att inte kalla ungdomarna för 

elever eller informanter utan kommer hädanefter kalla dem för deltagare. Detta för att 

workshopen inte har samma uppbyggnad som i en klassrumsmiljö med en tydlig 

ledare/lärarroll. Jag vill se mig själv som deltagare, även om jag har ett övergripande 

ansvar, som ett försök att ifrågasätta en lärares maktposition och producent av 

kunskap/sanning.  

Metod och empiri 
Min undersökning har en etnografisk ansats där jag som deltagande observatör har en 

aktiv roll,6 jag designar min workshop, är handledare, deltagare, teknikansvarig och 

observatör. Jag har en valt en kvalitativ metod där jag samlar in data från 

observationer av processen och deltagarnas slutgiltiga animationer.  

                                                
6	  Kullberg,	  Birgitta	  (2004),	  Etnografi	  i	  klassrummet,	  Lund:	  Studentlitteratur,	  s.	  13.	  
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Observatör/handledare 

Jag själv ingår som handledare/lärare i den diskurs jag undersöker, vilket jag medvetet 

har valt utifrån mina frågeställningar. Eftersom jag utbildar mig till lärare och 

undersöker olika former av kunskap och lärprocesser vill jag också se hur min del 

som lärare påverkar klassrumsmiljön. Detta har väckt frågor hos mig om det går att 

kombinera rollen som projektansvarig och samtidigt agera observatör. Birgitta 

Kullberg förklarar i sin bok Etnografi i klassrummet de fördelar som finns med detta 

perspektiv: ”Däremot strävar jag efter att lära mig hur andra lär. De lärande 

informerar mig. Man skulle kunna uttrycka det som så, att de som undersöks 

undervisar mig om sitt eget lärande. Det perspektiv jag intar är således den 

etnografiske forskarens, den lärandes.”7 

Datainsamling 

På grund av denna dubbelroll har det varit svårt att observera aktivt vilket lett till att 

jag har använt mig av flera typer av mediala resurser att samla in data med, för att inte 

missa något som sker eller sägs. Jag har haft en diktafon för att fånga gemensamma 

diskussioner och samtal under elevernas process. En videokamera på stativ för att 

fånga elevers samtal samt gester, kroppsspråk och på vilket sätt de använder sig av 

materialet. För att komplettera det har jag även valt att fotografera detaljer under 

processen (som videokameran inte fångar) och föra fältanteckningar. De två 

animations-kortfilmer som eleverna producerade under de två dagarna tillhör också 

empirin och kommer att analyseras. Jag har även valt att gör en informell intervju 

med Carin Granath på Unga berättar för att få en tydligare inblick i deras sätt att 

arbeta med digitala berättelser. 

Animations-workshop 

Workshopen tog sin utgångspunkt i det projekt 

som grundades av en grupp på NASA 1972. De 

skickade då ut en sond i rymden, Pioneer 10, en 

hälsning till utomjordingar med en bild fastsatt på 

utsidan av sonden. Bilden bestod bland annat av 

information om hur vi människor ser ut samt en 

karta varifrån sonden skickats ut. Jag valde bilden 

                                                
7	  Ibid.,	  s.	  200.	  
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från projektet Pioneer 10 eftersom den innehåller tecken som alla kan relatera till, 

som människor och planeter. Bilden skickades dessutom ut i rymden som vi 

människor vet väldigt lite om vilket medför frågor om varför just dessa tecken är 

viktiga att förmedla och vem de ska förmedlas till.  

 

Första delen i workshopen bestod av att gemensamt diskutera vad bildens tecken 

betydde och hur vi skulle tolka dem. Sedan fick eleverna i två olika grupper diskutera 

och på post-it lappar skriva eller rita ner de förändringar, förbättringar eller nya 

tecken de skulle vilja tillföra bilden. Dessa post-it lappar fäste de sedan på 

originalbilden och förklarade hur gruppen hade tänkt. Efter att ha diskuterat igenom 

sina förslag fick de en uppgift som gick ut på att skapa en minut lång animerad 

kortfilm i grupp. I den skulle de förmedla ett meddelande/budskap som skulle skickas 

ut i rymden. De fick utifrån diskussionerna och post-it-lapparna rita eller leta efter 

bilder som de skulle kunna använda till sin kortfilm. Dessa bilder låg till grund för ett 

bildmanus som grupperna sedan fick skapa. Utifrån bildmanuset fick de sedan själva 

välja material från ett materialbord och sedan lägga upp sin egen arbetsgång och 

uppdelning av arbetsuppgifter.  

 

Workshopen startade på deltagarnas skola där vi arbetade fram till lunch, sedan åkte 

vi till Konstfack där vi var på eftermiddagen samt på förmiddagen dagen efter. Detta 

för att underlätta att deltagarna skulle få äta lunch och för att teknisk utrustning och 

material var svårt och tungt att ta med sig till deras skola. 

Utgångspunkter 

I workshopen avsåg jag att pröva hur endast bilder och diskussioner kunde användas 

som grund för att skapa en handling i en animation. Tanken var att luckra upp 

uppdelningen mellan text och bild där bildmanuset gavs en större betydelse eftersom 

den ersatte textmanus och diktafon. Min tanke var att bilder och diskussioner inte 

skulle fixera ett slutmål på samma sätt som text, att bildmanuset skulle vara 

förhandlingsbart och kunna omstruktureras i processen. Vilket Glynda Hull och Marc 

Evan Nelson förklarar i sin artikel Locating the semiotic Power and Multimodality: 
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”The point is that images, written texts, music, and so on each respectively impart 

certain kinds of meanings more easily and naturally than others.”8 

 

Tiden för en digital berättande workshop utgår ofta från arbetet med de 

tekniska/digitala verktygen, där bild och handling riskerar att komma i bakgrunden 

under processen. Ungdomarnas lärprocesser skulle troligtvis bli mer givande om det 

fanns tid, för och/eller efter, för reflekterande och diskussion kring det specifika 

temat. Min målsättning var att workshopen skulle pågå i tre dagar för att det skulle 

finnas utrymme för deltagarna att göra misstag, en slags experimentell process där de 

kunde testa sig fram. Dock var jag tvungen att dra ner workshopens tid till en och en 

halv dag för att det skulle vara möjligt att hitta en skola som kunde låta sina elever 

medverka.  

 

Jag valde att dela in klassen i två grupper framförallt för att diskussionen skulle kunna 

fortsätta under det praktiska arbetet med animationen, vilket kan vara svårare om man 

gör ett individuellt arbete. Leif Strandberg skriver i boken Vygotskij i praktiken om 

det socio-kulturella perspektivet där Lev Vygotskijs tankar om hur och var lärande 

bäst sker. En av de mest grundläggande elementen för lärande menar Vygotskij är det 

sociala samspelet:  

 
De är för det första alltid sociala; våra individuella kompetenser härrör från olika former av 

interaktioner med andra människor. Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag 

sedermera kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med 

andra.9 

 

Analys av data 

Utifrån observationerna gjorda med diktafon och video har jag transkriberat 

deltagarnas tal, gester och kroppsspråk. Genom detta har jag fått syn på saker som jag 

inte skulle uppfattat bara genom att lyssna på det insamlade materialet. 

Diskussionerna och samtalen har ett högt tempo där deltagarna avbryter och fyller i 

varandras tal, det pågår även flera små samtal och stickspår parallellt med 

                                                
8	  Hull	  A,	  Glynda	  &	  Nelson,	  Marc	  Evans	  (2005),	  “Locating	  the	  Semiotic	  Power	  of	  Multimodality”	  ,	  	  i	  
Written	  Communication	  Vol	  22,	  no.	  2/2005,	  s.	  229.	  
9	  Strandberg,	  Leif	  (2006),	  Vygotskij	  i	  praktiken,	  Bland	  plugghästar	  och	  fusklappar,	  Stockholm:	  
Nordstedts,	  s.	  11.	  



 11 

gruppdiskussionen.  Jag har plockat ut de delar jag ansett vara relevanta utifrån mina 

frågeställningar. Efter att jag överblickat materialet valde jag kommunikations-

forskarna Gunther Kress och Theo van Leeuwens teori: multimodal diskursanalys. 

Med hjälp av en multimodal analys på en av gruppernas animationer har jag velat 

synliggöra vad deltagarna har valt att fokusera på handling i animationen och hur de 

kommunicerar det. Multimodal analys använder sig av fyra huvudbegrepp: diskurs, 

design, produktion och distribution.10 Av dessa har jag valt bort distribution eftersom 

animationen inte distribueras på något sätt efter att den är färdigställd. Denna metod 

har jag valt för att visa den pluralitet av resurser deltagarna använder i sitt arbete och 

för att belysa de lager av kommunikation som animationen ramar in. Analysen av 

animationen delas upp i bildsekvenser för att se vilka resurser deltagarna väljer att 

kommunicera genom. För att tydligare förstå vilka val som lett fram till den slutgiltiga 

handlingen i animationen har jag valt att komplettera den multimodala analysen med 

deltagarnas diskussioner och agerande under processen. Med handlingen menar jag 

inte bara diskussion och bildmanus utan även estetik, musik/rytm etc.  

Teori och tolkningsram  

Visuell Kultur  

Den visuella vändningen, visual turn, (som var en följd av den lingvistiska 

vändningen, lingustic turn) blev en skiljelinje mellan en modernistisk tanketradition 

till en postmodernistisk syn på visuell kultur.11 Detta innebar att man frångick tanken 

att bilden bar på något essentiellt till att förstås som tecken konstruerade utifrån en 

given diskurs. Detta öppnar också upp synen på hur vi kan förstå kulturer och sociala 

sammanhang genom att analysera andras visuella representationer. 

 

Den digitala utvecklingen har gjort att vi gått från skriven text till bildskärm som 

Selander beskriver: ”Övergången från skriftbaserad informationsförmedling till en 

utpräglad multimodal informationshantering…”.12 Denna förändring har omformat 

begreppet text, skriven och tryckt, till att innefatta exempelvis bildspråk. Detta har 

medfört begrepp som mediatexts och medialiteracy, alltså en skriv- och läskunnighet 

                                                
10	  Kress,	  Gunther	  &	  van	  Leeuwen,	  Theo	  (2001),	  Multimodal	  Discourse,	  The	  modes	  and	  media	  of	  
contemporary	  communication,	  London:	  Arnold,	  s.	  4-‐8.	  
11	  Öhman-‐Gullberg,	  Lisa	  (2006),	  s.	  2.7	  
12	  Selander,	  Staffan	  &	  Kress,	  Gunther	  (2010),	  s.30.	  
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inom media. Detta breddar begreppet visuell kultur och för text och bild närmare 

varandra med semiotiken som gemensam nämnare. 

Semiotik och socialsemiotik 

Vid sekelskiftet började språkforskaren Ferdinand de Saussure tala om semiotik (läran 

om tecken) inom skriftspråket, men det var Roland Barthes som ”introducerade” 

bildsemiotik. Bildsemiotiken går ut på att tolka tecken: först denoterar vi bilden, vi 

beskriver vad vi den ”objektivt”, därefter konnoterar vi bilden då vi fördjupar oss i 

dess betydelse, symboler samt vilket uttryck den förmedlar. Med detta ville han visa 

att en bilds uttryck och innehåll inte kan särskiljas.13 Socialsemiotiken, som utarbetats 

bland annat av Gunther Kress, ger en vidare förståelse utav läsning av ett tecken som 

även inkluderar skaparens intresse av att skapa ett tecken.14 Hur skaparen av ett 

tecken kommunicerar är beroende av vilka resurser (eng. modes) som används men 

även vilken social eller kulturell kontext denne är i. Resurser betyder de semiotiska 

verktyg och medier vi tar hjälp av för att skapa en förståelse för någonting, en 

representation.  

Multimodalitet 

Multimodalitet är en teoretisk analysmetod, utvecklad av Gunther Kress och Theo van 

Leeuwen, som synliggör hur vi kommunicerar med flera olika resurser samtidigt. En 

bra metafor för det multimodala perspektivet är en orkester där musiker med olika 

instrument samverkar för att för att spela ett musikstycke. Detta betyder att vi inte 

endast skapar mening genom tal och skrift, som premieras i skolmiljö, utan använder 

en bredd av resurser.15 Både genom medierandet av våra egna kroppar i form av 

gester eller verbalt språk samt med hjälp av andra resurser som: skrift eller film etc.16 

För att belysa hur en människa uppfattar världen och därigenom sig själv använder 

Selander och Kress begreppet representation: ”Kunskap om världen representeras 

genom olika: modeller, verbala beskrivningar, handlande och olika slags interaktioner 

med andra eller med olika objekt. En representation är hur en människa/kollektiv 

uppfattar världen.”17 

                                                
13	  Lindgren,	  Simon	  (2005),	  Populärkultur:	  teorier,	  metoder	  och	  analyser,	  Malmö:	  Liber	  AB,	  s.	  82-‐
84.	  
14	  Lindstrand,	  Fredrik	  (2006)	  Att	  göra	  skillnad,	  Representation,	  identitet	  och	  lärande	  i	  ungdomars	  
arbete	  och	  berättande	  med	  film,	  Stockholm:	  Lärarhögskolan	  i	  Stockholm,	  s.	  39.	  
15	  Kress,	  Gunther	  &	  van	  Leeuwen,	  Theo	  (2001),	  s.	  4.	  	  
16	  Burn,	  Andrew	  &	  Parker,	  David	  (2003),	  Analysing	  Media	  Texts,	  London:	  Continuum,	  s.	  4.	  
17	  Selander,	  Staffan	  &	  Kress,	  Gunther	  (2010),	  s.	  36.	  
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Jag har valt att använda mig av multimodal diskursanalys för att analysera en av 

animationerna. Denna analys blir särskilt fruktbar då man delar upp resurserna: ljud, 

bilder, text etc för att se hur de skiljer sig eller samverkar med varandra, likt en 

dekonstruktion. Kress och Leeuween delar i sin bok Multimodal Discourse upp 

analysen i fyra delar som de kallar för strata, i den ingår: Diskurs, design, produktion 

och distribution. 18  Strata inbegriper den multimodala teorin men har också en 

strukturerande uppgift i analysen. Av dessa fyra huvudbegrepp har jag valt att 

använda mig av de tre första: diskurs, design och produktion som beskrivs tydligare 

nedan. Detta för att distribution inte är något som jag medvetet använt i workshopen 

och därför blir svår att analysera. 

 

Diskurs: En diskurs beskriver de mönster och ramar som vi människor konstruerar, 

dessa ger betydelser för hur den materiella världen runtomkring oss ordnas, 

representationen av världen. Dessa ramar och de diskursiva mönstren skapar regler 

eller normer för hur vi uttrycker: språk, makt, kontroll och kunskap.  

 

Design: Design är det vi människor skapar och återskapar, bygger upp och planerar, 

konstruerar socialt och kulturellt. Begreppet inbegriper inte bara fysiska objekt utan 

beskriver även hur vi formar språk eller konstruerar oss som individer. Jag använder 

en didaktisk design vilket innebär att jag plockar ihop de resurser och verktyg som jag 

finner lämpligt utifrån tid, deltagare, rum, etc. Selander använder sig av begreppet 

didaktisk design för att förklara hur lärare kan designa lärprocesser genom val av 

resurser. Den didaktiska designen blir som en modell för hur man ska använda sig av 

den multimodala teorin i en läromiljö, eller som Selander själv förklarar det: ”… men 

vår avsikt är främst att bygga samman två olika tankelinjer i skärningspunkten av ett 

didaktiskt och socialsemiotiskt perspektiv: att se på lärande som en teckenskapande 

aktivitet, med didaktisk design och multimodalitet som de gemensamma, analytiska 

grundbultarna.”19 

 

                                                
18	  Kress,	  Gunther	  &	  van	  Leeuwen,	  Theo	  (2001),	  s.	  4f;	  Burn,	  Andrew	  &	  	  Parker,	  David	  (2003),	  s.	  6f.	  
19	  Selander,	  Stefan	  &	  Kress,	  Gunther	  (2010),	  s.	  20.	  
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Produktion: Förenklat syftar detta begrepp på hur man materiellt producerar något, 

till exempel en animation, utifrån resurser och medier i en specifik kontext. Ett 

konkretiserande från idén till en kommunikationsform.20 

Tidigare forskning 
Eftersom min undersökning utgår från både ungdomars filmskapande och handlingen 

i en digital berättelse så tar jag här upp studier från båda forskningsområdena.  

Ungdomars filmskapande 

I ett projekt på grundskolan med tematiken ”Ja eller nej till EMU” har Lisa Gullberg 

Öhman i sin licentiatuppsats Movere, att sätta kunskap i rörelse undersökt ”hur elever 

använder sig av främst visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i 

sitt lärande”21. Hon belyser elevernas olika sätt att kommunicera i filmskapandet, 

genom ljud, bild, och deras kroppsspråk, och inte bara deras diskussioner och samtal. 

Genom det multimodala perspektivet att jobba med film frångår projektet dikotomin 

teori och praktik som annars är rådande i utbildningssammanhang. Sättet att jobba 

närmar sig hur elevernas personliga erfarenheter och referenser kan sammankopplas 

med fakta kunskap och begrepp och därigenom skapa en meningsskapande process. I 

Gullberg Öhmans avhandling Laddade bilder, representation och meningsskapande i 

unga tjejers filmberättande analyseras två elevers tre kortfilmer producerats under ett 

och samma år i tillvalsämnet media. Frågeställningarna i avhandlingen fokuserar 

främst på vad för innehåll (både i form och tematik) informanterna väljer i sina filmer, 

samt deras experimentella arbetssätt. Här ska också nämnas Fredrik Lindstrands 

avhandling Att göra skillnad, representation, identitet och lärande i ungdomars 

arbete och berättande med film. Som framgår av titel så har Lindstrand tittat på 

ungdomars filmarbeten där fokus ligger på skillnaden, eller den tranformativa 

process, eleverna genomgår i arbetet med film.   

Digital berättelse 

Det finns ett brett spektra av litteratur, foldrar och websidor om digital storytelling, 

men för det här examensarbetet har jag varit att tvungen att avgränsa till några studier.  

 

                                                
20	  Öhman-‐Gullberg,	  Lisa	  (2006),	  s.	  6f.	  
21	  Ibid.,	  s.	  24.	  
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Isak Benyamine har i sin studie Berättande och identitet i vardagsfotografier låtit 

elever från två olika grundskolor välja ut några bilder från sitt fotoalbum som de 

sedan fått göra en digital berättelse av.22 Han beskriver att berättelserna frångår 

klassiska frågor kring fotografi, såsom fult och fint, utan väcker istället frågor kring: 

etik, estetik, identitet och plats, där fotografierna ihop med speakerrösten 

sammankopplar personlig ingång med lärprocesser.  

 

Glynda Hull har sedan 2001 drivit ett projekt kallat D.U.S.T.Y, digital underground 

storytelling for you(th). Beläget i West Oakland, Kalifornien, som är ett isolerat 

samhälle med hög arbetslöshet och kriminalitet erbjuder D.U.S.T.Y ungdomar och 

vuxna en chans att uttrycka sig om sin situation där de bor genom digitala berättelser. 

Marc Evan Nelson och Glynda Hull skrev i sin forskningsartikel Locating power of 

multimodality om hur de arbetar med multimodala berättartekniker för att få 

minoriteters röster hörda. Artikeln kretsar kring en digital berättelse kallad ”life and 

rhyme” av poeten/rapparen Randy. Genom en multimodalanalys undersöker de hur 

förhållandet mellan olika modaliteter (musik, bilder, text, rap) samverkar och skapar 

en semiotisk komposition. De menar att just den här metoden har många fördelar då 

berättelsen är personlig ”… a slide from the universal to the personal”23 och kan 

genom olika delar/modaliteter kommunicera en berättelse som innehåller flera olika 

lager av kunskap. De hävdar därför att dessa är utmärkta för skola och organisationer 

som jobbar i utsatta områden där, genom att människor får uttrycka sig kan de bygga 

starkare lokala samhällen (engelskans communities).  

 

Min undersökning har likheter med alla de ovan nämnda avhandlingarna och 

studierna, dock har jag valt att själv designa den workshop som jag även observerar. 

Detta gör att mina val i den didaktiska designen av workshopen blir minst lika viktiga 

som deltagarnas process och slutresultat.  

2. Bearbetning och analys 
I analysen kommer jag att fokusera en av grupperna i workshopen för att fördjupa 

den, i gruppen ingår: Moa, Maja, Sandra och Elin. Jag kommer även att ta med de 
                                                
22	  Rostvall,	  Anna-‐Lena	  &	  Selander	  Staffan	  (2008)	  Design	  för	  lärande,	  Stockholm:	  Nordstedts	  
Akademiska	  förlag,	  s.	  195.	  
23	  Hull	  A,	  Glynda	  &	  Nelson,	  Marc	  Evans	  (2005),	  s.	  250.	  
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andra deltagarnas kommentarer från gruppdiskussionerna, i den andra gruppen ingår: 

Jessica, Katarina, Fanny och Sofia. Jag har valt att använda mig av en multimodal 

analysmetod, detta för att kunna dela upp deltagarnas arbete med animationen i olika 

kategorier. Diskursen belyser vilka förutsättningar och ramar deltagarna utgick ifrån 

och omskapade. Designen fokuserar på hur deltagarna kommer fram till den handling 

som animation kom att kretsa kring och på vilka sätt de bygger upp sitt bildmanus. I 

produktionen kommer jag analysera de bilder som eleverna väljer att använda sig av i 

sin animation. Jag vill även belysa de olika resurser de använder eller väljer bort för 

att kommunicera handlingen i animationen. Istället för att beskriva linjärt, från början 

till slut, vad som hänt i workshopen har jag valt att beskriva olika ”kluster” av 

sammanhang under olika rubriker. Diskurs-, design- och produktionsbegreppen går in 

i varandra vilket ibland har gjort det svårt att dra gränsen var den ena börjar och den 

andra slutar.  

Diskurs 
Den didaktiska designen jag skapat för denna workshop går inte att jämför med Unga 

berättar eller en skoldiskurs då den utgår från helt andra förutsättningar och ramverk. 

En skola består av flera olika regel- och kunskapstraditioner som upprätthålls genom 

maktpositioner av olika slag.24 Styrdokument och kursplaner styr hur läraren bedömer 

elevens kunskap utifrån mål och betygskriterier.  

Förutsättningar och didaktiska överväganden 

På Konstfack designade jag det rum där workshopen skulle äga rum, tanken var att de 

skulle komma bort från sina vanliga klassrumsmiljöer till ett rum som var mer inrett 

som en studio/ateljé. Jag ville ta bort klassrumskänslan där bänkarna är vända mot 

tavlan och läraren och istället ha ett fyrkantigt bord i mitten av rummet. Det skulle 

symbolisera hjärtat i workshopen där vi hade alla samlingar och gruppdiskussioner. 

Vardera grupp hade varsin arbetsstation med dator, kamera, stativ och lampor. I 

mitten av rummet fanns även ett materialbord med material och verktyg: papper, 

saxar, bilder från böcker m.m. Selander beskriver val av stoff och material: ”De 

resurser som finns tillgängliga i olika rum i en skola kan sägas vara materialiserade 

                                                
24	  Nilsson,	  Roddy	  (2008)	  	  Foucault,	  en	  introduktion,	  Malmö:	  Égalité,	  s.	  85.	  
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idéer angående de specifika verksamheter som där ska fortlöpa och de sociala 

(makt)relationer som kan etableras.”25  

Didaktisk design 

Min intention var att visa upp bilden från Pioner 10 och förklara projektets bakgrund 

för att ge en rikare inblick hur det politiska klimatet såg ut på 70-talet för att ge en 

förförståelse varför NASA startade projektet. Det jag inte hade räknat med var att 

deltagarna svala intresse för bakgrundshistorien, de började istället direkt analysera 

vad de såg på bilden. Jag kortade därför ner introduktionen för att inte intresset till att 

diskutera och tolka skulle försvinna. Innan jag hann gå igenom hur man semiotiskt 

kan tolka en bild genom denotation och konnotation så började ändå deltagarna med 

en liknande bildanalys. De började slänga ut ord och gissningar kring vad de såg: 
 

Katarina: Nakna människor. 

Moa: Personer! 

… 

Maja: Vad är det där, Vintergatan eller hur? 

Jessica: Är inte det som svarta hålet? Det svarta… 

 

Diskussionen utvecklas sedan genom att de gick från tecken till tecken på bilden och 

kom gemensamt överens om vad de olika sakerna betydde, liknande en konnotation: 

 
Jessica: Här kanske de vill förklara vad som finns på jorden och här ska de förklara solsystemet eller 

vad det heter. 

Fanny: Eller var vi är någonstans 

Maja: En karta! 

Fanny: Det är den här dom kommer titta på när dom hittar bilden.  

 

På detta sätt skapade de ramarna för hur diskussionen skulle fortlöpa och formas. De 

kom överens om ett tecken eller en slutsats för att senare gå vidare till nästa del, 

ibland med hjälp av mina frågor. Deltagarna byggde samtidigt upp en kollektiv 

teckenvokabulär i gruppen som bestod av olika överenskommelser. De använde oftast 

andra resurser när de inte kunde förklara något det vill säga verbalt, exempelvis 

förklarade Maja en telegraf: ”Men sådan här beep-beep grej ser det också ut som lite.” 

eller när Katarina förklarade att jorden bara kan ligga på ett ställe genom att peka på 
                                                
25	  Selander,	  Stefan	  &	  Kress,	  Gunther	  (2010),	  s.	  42.	  



 18 

bilden: ”Fast finns vi både här, här, här, här...”. De använde alltså olika typer av 

teckensystem för att förklara olika saker. Det handlar dels om att använda andra 

tecken där inte språket räckte till, dels att kommunicera så att alla förstod men också 

använda den resurs som de lättast kunde kommunicera igenom. I diskussionerna 

märkte jag även att de ställde frågor till varandra om hur de tänkte, som om de testade 

eller förhandlade vad de olika tecknen ”faktiskt” betydde. Det var ofta idéer som 

återkom flera gånger i olika gruppdiskussioner. Idéerna utvecklades bara om gruppen 

tillät det och var beroende av: när idén formulerades – timing, hur det sas och vem 

som sa det. Förhandlingsprocessen var beroende av hierarkin i gruppen där vissa hade 

mer tolkningsföreträde än andra. Det visade sig att vissa fick/tog ordet och att några 

diskussionsämnen/idéer premierades mer än andra. 

Humor 

En återkommande del i diskussionen var deras sätt att använda sig av humor som 

verkar ha flera uppgifter. När de inte ville verka för pretentiösa eller när diskussionen 

blev för allvarlig så användes skämt för att göra den rolig/intressant igen. Ett exempel 

är när de talar om varför mannen hälsar på bilden:  

 
Fanny: Handen kanske betyder fred, vi vill inget ont. 

Katarina: [gör peacetecknet med handen och visar upp] Det här är fred. 

Moa: Men det vet väl inte dom. 

Maja: Det kanske är som fuck you för dom. [skratt]  

 

Det blir som ett sätt för dem att göra samtalet intressant genom att bidra med sin egen 

personliga ingång. Detta förutsätter att den didaktiska ramen även tillåter det vilket 

Maja påpekar när vi utvärderar workshopen: ”Att du sa att det skulle vara humor med 

i det, då tog man det inte så att skulle vara värsta vetenskapliga videon liksom”. Maja 

syftar på att uppgiftens karaktär gav dem spelrum att komma med egna infallsvinklar i 

sitt arbete. Selander och Kress talar om begreppet agens som utrymme för deltagande 

i en lärprocess: ”Agens eller möjlighet och förmåga att handla i en viss situation 

bygger på förståelse för situationens utmaning och på kunskap och förtrogenhet vad 

gäller olika handlingsalternativ.”26 Som pedagog försökte jag öppna upp för agens 

                                                
26	  Ibid.,	  s.	  99.	  
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genom humor och ödmjukhet där deltagarna vågade komma med egna förslag och 

kunde motsätta sig temat, uppgiften eller mig som handledare.  

 
Min ambition med workshopen var att designa en didaktik som kom bort från det sätt 

som en skola undervisar på. Genom att hitta en tematik som jag visste väldigt lite om 

och som var tolkningsbar har jag försökt frångå positionen som sanningsbärande 

lärare. Jag ville att kunskapen skulle födas i de diskussioner och genom de 

animationer som de skapade. Betyg, kriterier och även slutmålet för uppgiften har jag 

plockat bort, workshopen har bara en grund och en utgångspunkt. Detta för att 

deltagarnas intresse i temat skulle styra vilken riktning processen skulle ta och på 

vilket sätt animationen skulle skapas. Något som Jessica framför när vi utvärderar 

workshopen: ”För om det här skulle vara betyg så skulle vi bli alldeles: nu måste jag 

ha bra betyg, nu måste jag ha MVG på det här bla bla bla, nu kan vi tänka vad vi vill.” 

Design 
Ur ett multimodalt perspektiv beskrivs vad jag som skapare av workshopen väljer att 

erbjuda i form av verktyg, resurs och medier. Den förklarar även hur deltagarna väljer 

vissa resurser och utifrån dessa bygger upp en design som är anpassad efter 

uppgiftens karaktär, deras eget intresse och de förändringar som sker under processen. 

Här beskrivs endast hur idén tillkommer genom diskussioner och arbete med 

bildmanus och inte hur designen förändras ihop med det praktiska arbetet.  

Formandet av en idé 

Gruppen fick en bunt post-it-lappar där de kunde skriva eller rita vad de ville förändra 

eller förbättra i bilden. Min tanke var att de med hjälp av post-it lapparna skulle kunna 

börja formulera ord eller bilder som kunde ligga till grund för ett bildmanus. 

Dessutom känns det oftast lättare att diskutera utifrån en bild, i 

forskningssammanhang kallat fotoelicitering.27 Gruppen hade svårt att förstå vad de 

skulle göra vilket kan ha att göra med den korta presentationen av uppgiften. Därför 

vände jag istället på frågan och undrade vad de själva skulle vilja veta om ett sådant 

här meddelande kom till dem på jorden. Direkt började deltagarna räkna upp olika 

saker som de skulle vilja veta: 

                                                
27 Rose, Gillian (2007),Visual Methodologies,	  An	  Introduction	  to	  the	  Interpretation	  of	  Visual	  
Materials,	  London:	  SAGE,	  s.	  240. 
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Elin: Hur andas dom? 

Moa: Konsistens 

Maja: Hur lever ni? Levnadsätt? 

Elin: Hur många invånare har ni? 

Moa: Dom kanske lever på flera olika planeter? 

 

Med hjälp av post-it lapparna så formulerade 

gruppen teman eller rubriker kring vad som var 

viktigt att addera till originalbilden. De flesta lappar 

kretsade kring planeternas utseende, om 

människorna skulle ha kläder eller ej samt deras 

levnadsätt. De hade dessutom en lapp som beskrev 

teknikens utveckling där de på lappen hade de ritat en glödlampa, en sol och ett 

stearinljus i en triangelform med pilar mellan varje tecken. Kring denna bild kretsade 

diskussionerna i gruppen om hur de skulle porträttera teknik och dess utveckling:  

 
Maja: Jag tycker typ en glödlampa. 

Moa: Eller om man ritar en cykel, om man ritar två hjul från början, sen ritar man typ något 

annat, sen lägger man till styre. 

Maja: Men då måste vi ha ljus på nåt sätt, dom måste ha nåt ljus, då kan man rita typ: här är 

solen, det är ju en naturlig källa, här är ett stearinljus, det har man ju gjort, sen från 

stearinljus. 

Moa: Fast dom kanske inte behöver ljus på samma sätt som vi behöver det. 

 

Det som blev märkbart var att vid varje nytt moment var gruppen tvungna att 

omstrukturera och förhandla sig fram hur de skulle tackla ett problem. Förhandlingen 

gick från teckendiskussion kring originalbilden till att börja formulera hur mottagaren, 

utomjordingen, skulle tolka deras teckenförändringar. Diskussionen utvecklades till 

att handla om hur mottagaren skulle se ut och hur denne skulle tolka innehållet i 

meddelandet: 

 
Maja: Varför är man så inställd på att aliens är gröna? 

Moa: Det är för att det blev så… 

Elin: Ok, vi ställer in oss på att dom är rosa. 

Moa: Dom kan aldrig vara rosa. 
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Maja: Ja, men varför egentligen? När man tänker på aliens, dom är gröna och i filmer där är 

dom ju gröna, typ så har dom ägghud.  

Moa: Alienmasker är gröna 

Elin: Dom ser ut som bläckfiskar 

Maja: Och i The Signs då har dom ju, då tål dom inte vatten… 

 

Mottagarens subjekt diskuterades ständigt, detaljerna till denne växte fram genom 

olika metaforer kring utomjordingens persona: färg, vad denne åt, levnadsätt och hur 

de kommunicerade emellan sig etc. I metaforerna refererade de ofta till olika 

populärkulturella källor för att beskriva hur verkligheten såg ut eller hur andra tolkat 

den. Dessa källor kom från: dataspel (the Sims), tv-serier (Flinta) och filmer (The 

Signs mfl). Kress och Leuween använder begreppet provenance, även kallat 

intertextualitet, som beskriver hur man lånar olika tecken från andra kontexteter för 

att konstruera sina egna tecken: “This refers to the idea that signs may be "imported" 

from one context (another era, social group, culture) into another, in order to signify 

the ideas and values associated with that other context by those who do the 

importing.”28 Deltagarna försatte sig här i utomjordingens perspektiv och talade om 

vad denne vill förstå av jorden istället för vad som var viktigast för oss människor att 

förmedla. Det kan också ses som ett sätt att göra arbetet till sitt eget genom att 

använda egna bilder och referenser.  

Bildmanus 

Gruppen valde ut bilder från nätet som de ville använda till sitt bildmanus, det var 

antingen inspirationsbilder eller material som de vill använda till animationen. När de 

valde bilder gick de väldigt metodiskt tillväga och betade av en efter en genom att 

utgå ifrån orden på post-itlapparna.   

 

Moa och Maja kom med ett förslag att de skulle använda en man som går igenom 

olika klimat på jorden som den röda tråden. De diskuterade handlingen med mig som 

tyckte att animationen skulle bli för kort och kom överens om att det behöver en 

introscen som presenterade vilken plats gubben befann sig på. Genom Majas hastiga 

genomgång med gruppen hur de skulle lägga upp sitt innehåll la hon även grund för 

meddelandets fortsatta narrativa uppbyggnad:  

 
                                                
28	  Kress,	  Gunther	  &	  van	  Leeuwen,	  Theo	  (2001),	  s.	  23.	  
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Sweden måste vara med, vi kör såhär, sen så blir det inzoomning, vi kan göra en kladd liksom. 

Först Vintergatan, sen solen, sen så klipper vi bara ut olika klimat, vi måste ha flera klimat, såhär 

Antarktis, men vi måste ha savann, sen har vi ju storstad, då kan ju den komma efter, då har vi ju 

Stockholm som huvudstad, sen har vi Sverige och såhär skog. Kom på nåt mer, jag tänker att 

pyramiderna ligger i öknen. Det ska vara en gubbe som går igenom. Maja Grupp1 

 

Utifrån Majas sammanfattning började deltagarna leta bilder på internet som passade 

in på deras miljöer. Bilderna de valde var väldigt signifikanta/stereotypa bilder av 

olika platser: skyskrapor i New York eller pyramider i öknen. De utökade med objekt 

som förknippades med de olika klimaten: cykel i Stockholm, kamel till pyramiderna. 

De använde sig även av en enkel uppbyggnad med ”universella” symboler för att så 

pedagogiskt som möjligt förklara vad som finns på jorden för någon som aldrig varit 

här.  

 

Efter att ha letat bilder började de skapa ett 

bildmanus där de fäste de utskrivna miljöerna som 

skulle vara med i filmen. De hade svårt för att 

hitta en struktur hur de skulle lägga upp sin 

animation så jag visade hur de kunde göra en 

kladd. Här blev min roll som bollplank fruktbar då 

jag kunde anta en aktiv handledarroll genom att ställa frågor för att de skulle ta sig 

vidare i sin process: 

 
Olle: Så här går han emellan? 

Maja: Han går igenom på den bilden också. 

Olle: Och vad är då nästa bild? 

Moa och Maja: En karta. 

Olle: Då kommer han stanna där eller? 

Maja: Där knallar han inte, där håller han i en karta 

 

Jag antog en deltagarroll och gjorde i samråd med 

gruppen en liten enkel skiss i det högra hörnet i 

vilken ordning de olika scenerna skulle filmas. 

Gruppen började kort därefter själva göra ett nytt 

bildmanus som förklarade hur de skulle lägga upp 
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alla scener och vilken i ordning de skulle vara. Detta manus blev enklare och tydligare 

än min skiss, det blev också ett sätt för dem att skapa en egen metafor för sitt arbete. 

En slags transformering från att se hur man kan göra informationen till sin egen och 

sedan förklara det utifrån sin egen bild, där kommunikation skedde genom bilden.  

 

Det som är intressant att titta på är deltagarens val av resurser eftersom de inbjuder till 

olika typer interaktionsmöjligheter. En berättelse kan berättas genom att någon verbalt 

förklarar handlingen eller att någon visar en bildberättelse och mottagaren måste tolka 

bilderna, dessa två resurser erbjuder olika typer av berättelser.29 

Produktion 
Produktionen, till skillnad från designen, är mer koncentrerad till hur eleverna 

använder sig av materialet i workshopen. Utifrån gruppens animation Jorden kommer 

jag att analysera stillbilder tagna från deras animation, med detta vill jag visa de val 

som deltagarna gör för att skapa en komplex handling. Gruppen har använt sig av 

animationstekniken cut-out och fotograferat med en systemkamera i en så kallad 

animationslåda med ljus. Med hjälp av en dator har gruppen sedan redigerat sina 

bilder och satt samman animationen med hjälp av ett filmredigeringsprogram som de 

sedan lagt musik och ljudeffekter till. Jag förklarar här innehållet av den 38 sekunder 

långa animationen utifrån tolv stillbilder. Vissa av dessa har jag valt att visa som två 

bilder samtidigt för att de hör ihop eftersom nästan alla animationens scener först 

förklarar var platsen ligger för att sedan presentera den.  

Jorden 

 

Bildens introscen: Bild 1 zoomas in på 

jorden och övergår till Bild 2. En 

melodi i dur ligger över hela 

animationen, en stillsam melodi spelad 

av en orkester. 

                                                
29	  Burn,	  Andrew	  &	  Parker,	  David	  (2003),	  s.	  7.	  
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Från bild 2 fortsätter inzoomningen till 

Bild 3 som zoomar in Stockholm på 

kartan. Bild 4 illustrerar en man som 

cyklar i neutral vinkel från höger till 

vänster ackompanjerat av fågelkvitter. 

 

Bild 5 visar en bil som kör fort från 

vänster till höger genom New Yorks 

stadssiluett tillsammans med ljudet av 

en bil, i den sitter samme man och en 

hund.  

 

I bild 6 sker en inzoomning i en karta 

som är markerat med Egyptens flagga. 

Bild 7 visar pyramider och en palm, 

samme man rider på en kamel från 

höger till vänster. Ljudet från hästskor 

hörs. 

 

Bild 8 zoomas in kort. I bild 9 går 

samme man från höger till vänster i ett 

is landskap med två pingviner, 

samtidigt som han går hoppar en fisk 

upp ur vattnet och ner igen med en 

ljudeffekt av ett plask.  

 

Bild 10 beskriver samme man går från 

höger till vänster ibland palmer, en 

fjäril flyger över honom. Det är ljud av 

grodor och syrsor i bakgrunden. Här 

spelas inte bakgrundsmelodin. 

 

Slutscenen: Bild 11 och 12 zoomar ut 

från jorden till planeterna igen. 

Bakgrundsmelodin spelas igen.  

 

Intro 

Gruppen arbetade linjärt och började med introscenen och Sverigekartan, dessa tog 

även längst tid att slutföra. Framförallt för att det var så många olika tekniska och 
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strukturella moment att sätta sig in ifrån början. Idén med planeterna kom 

ursprungligen från diskussionen kring originalbilden där de inte gillade att bilden var 

svartvit. Diskussionen kretsade kring hur de skulle kunna förklara planeter på bästa 

sätt genom hitta det mest signifikanta i dem:  

 
Maja: Planeterna ska vara mer förståeliga, man fattar inte att de är planeter. 

Moa: Typ som den där planeten med ringarna. 

Maja: Men det är så jag känner igen dom, man har ju färgat dom lite. Och ringarna, Saturnus 

brukar vara orange-gul. 

 

Kress och Leeuwen menar att viljan att representera något ligger i teckenskaparens 

intresse som de kortfattat förklarar: ”In other words, it is never the ’the whole object’ 

but only ever its criterial aspects which are represented.”30 Gruppens fixering eller 

intresse fastnar kring vad de tycker symboliserar planeter: färger och ringar kring 

Saturnus. Intresset att ändra ursprungsbilden kan också bero på att bilder i dag jämfört 

med 70-talet ser annorlunda ut. Internet och reklam ger oss andra visuella intryck än 

tidigare, stillbilden ersätts med rörlig bild och är mer interaktiv än förr. I 

gruppdiskussionen föreslogs det att man skulle skicka upp en Iphone eller en film som 

började spela när man öppnade rymdsondens dörr. 

 

Utifrån utomjordingars perspektiv zoomas bilden in från rymden till jorden, detta kan 

ses som en rörlig karta för att de ska hitta hit. Detta beskriver Moa i utvärderingen 

såhär: ”Alltså det första vi kom på var att vi skulle ha en människa som skulle gå 

igenom klimat liksom, vi ville ha reda på om någon hade gjort en sån video till oss, 

alltså om det var aliens som hade gjort det till oss.” 

 

Genom att följa inzoomnigen skärmas information av, genom en Sverigekarta, ända 

fram till Stockholm så och man förstår att meddelandets avsändare troligtvis har 

anknytning till platsen eller att platsen är viktig.31  

                                                
30	  Kress,	  Gunther	  &van	  Leeuwen,	  Theo	  (2006/2009),	  Reading	  Images,	  The	  grammar	  of	  Visual	  
Design,	  London:	  Routledge,	  s.	  7.	  
31	  Carlsson,	  Anders	  &	  Koppfeldt,	  Tomas	  (2008),	  Visuell	  retorik,	  Bilden	  i	  reklam,	  nyheter	  och	  
livstilsmedia,	  Malmö:	  Liber,	  s.	  21.	  
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Resan runt jorden 

I Stockholm, som utmärks av Globen och stadshuset, cyklar en man på en gata. 

Mannen som är klädd i en folkdräkt är huvudpersonen och den röda tråden i 

animationen, han får troligtvis symbolisera människan eller mänskligheten på jorden. 

Redan här kan man ana att animationen har mer likheter med en kunskapsfilm eller 

vetenskapsprogram istället för en personlig berättelse. Inga karaktärer presenteras 

närmare, platserna fungerar som bakgrunder för mannen som bara reser igenom, 

mannen interagerar inte med någon på de olika platserna. Uppgiften kretsade också 

kring hur ett meddelande/budskap skulle kommuniceras idag, detta satte också 

ramarna för vad animationen fick handla om. Här har deltagarna alltså försökt rama in 

så mycket som möjligt av uppgiften genom att åskådaren får följa med på en resa runt 

Jorden. Det finns även element som de stoppat in för att göra animationen och sin 

egen process roligare men även för att påvisa sitt subjektiva bidrag. Till exempel är 

mannen ett urklipp från en estnisk dansbok och framstår som en ganska udda val att 

representera en människa på. Hunden i baksätet på bilen var tänkt att vara föraren i 

New York. Gruppen glömde dock bort det när de skulle animera vilket Maja 

förklarar: ”Ja det var roligt att gubben satt åt fel håll. Huvudet satt åt bak, den kör ju 

med ryggen mot”. 

 

Utgångspunkten för resan är Stockholm, därefter tas vi till olika platser över hela 

världen och det är som är utmärkande är skillnaderna på de olika platserna: från 

pyramiderna i Egypten till ett isbeklätt landskap på Antarktis. Vissa av miljöerna som 

var tilltänkta från början: Göteborg, en skog och en savann har tagits bort, troligtvis 

för att de liknade de andra miljöerna så pass mycket. De är alltså olikheterna i 

klimaten som är viktiga, men också att visa hur kulturerna skiljer sig åt. I Stockholm 

cyklar mannen lugnt med fågelkvitter i bakgrunden medan i New York, där klippet är 

någon sekund långt, kör en bil hastigt förbi med billjud i bakgrunden vilket inger en 

stressig känsla. De visar också det genom skillnaderna på djuren i de olika klimaten, 

vilka djur vi människor lever med och vilka som anses vilda. Hunden åker 

tillsammans med mannen i bilen som även rider på kamelen, medan fisken och 

pingvinen ,som anses vara vilda djur, är mer en del av bakgrunden i animationen. Den 

sista scenen, som är introscenen spelad baklänges, återgår till sitt ursprung: 

utomjordingens perspektiv. Detta kanske som en uppmaning att nu ligger bollen i era 

”händer” och vad vill ni göra med den.  
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Teknik 

Till en början hade deltagarna svårt att förstå hur lång den animerade scenen skulle bli 

i slutändan, detta ledde till att de fick gå fram och tillbaka från animationslådan till 

datorn för att prova tiden. Det utvecklade sin vana för teknik och tillvägagångsätt, 

framförallt för Moa och Maja som var stationerade vid animationslådan. I början av 

workshopen var jag tvungen att hjälpa och instruera hur tekniken fungerade. I 

slutskedet tyckte gruppen att jag la mig i deras arbete, vilket framförallt märktes i 

scenen med Sverigekartan. Vi tittade nämligen igenom gruppens film gemensamt och 

jag förlängde scenen på Sverigekartan för att man skulle förstå att den zoomade in på 

Stockholm. Bildens kvalité försämrades dock vilket gruppen reagerade på och Maja 

och Moa valde att ta bort den delen. I slutet av workshopen var Moa och Maja så pass 

kunniga i animation, redigering och skapandet av musik att de kunde instruera Sandra 

hur hon skulle ska gå tillväga. Gruppen skötte till slut alla stegen själv, de tog makten 

över produktionen vilket även ökade deras intresse för animationen.   

Material och tid 

Innan de började producera sin animation så diskuterade deltagarna hur animationens 

estetik skulle se ut. De hade ingen tydlig riktning hur de skulle kommunicera 

handlingen visuellt utan den växte fram genom diskussioner. Animationen blev en 

mix av urklipp från böcker, utskrifter från en dator, färglagda bilder med tuschpennor 

och akvarellpennor. Estetiken eller stilen berodde på flera olika faktorer, många i 

gruppen tyckte att det var svårt att rita själva och de använde därför urklippen istället 

som de sedan färglade. Att tiden var kort medförde även att de inte hann rita alla 

bilder utan var tvungna att ta färdiga urklipp. Detaljrikedomen avtog ju längre in i 

animationen de kom, vilket kan ha att göra med att deras intresse skiftade från att rita 

till att animera.  

Övriga kommunikationsformer 

Gruppens första tanke var att välja låten Kamphund av artisten Fronda för att han i 

refrängen sjunger: ”Kamphund, vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram…”. 

Detta som en hänvisning till mannen som tar sig fram genom animationen och hunden 

som visar sig i bilen. De tyckte dock att låten inte passade med animationen troligtvis 

för att de bröt med genren som kommunicerades visuellt.  Istället valde gruppen att 

göra ett eget musikstycke i ett ljudprogram som de loopade och använde som 

bakgrundsmusik igenom (nästan) hela animationen. Den lugna orkestermusiken med 
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violiner inger en form av lugn som att jorden skulle ses som en behaglig plats. 

Ljudeffekterna var till för att förstärka de olika klimaten ännu tydligare, som en 

komplettering till bilden. 

 

Avsaknaden av skriven text och dialog i filmen är ett medvetet val som uppstod i 

gruppdiskussionerna. Efter samtal om hur man skulle kommunicera med 

utomjordingar valdes text och tal bort för att deltagarna menade att utomjordingarna 

ändå inte skulle förstå dessa tecken. Istället för en intalad röst föreslogs att man skulle 

skicka med en radiofrekvens som utomjordingarna kunde härleda till Jorden.  

3. Tolkning och resultat 
I denna undersökning har jag valt att designa en workshop som utgått från 

diskussioner och visuellt stoff. Genom mina didaktiska val ville jag undersöka vilka 

möjligheter detta gav för deltagarna att kommunicera handlingen i en animation. Jag 

har valt att utgå från frågeställningarna:  

- Hur utvecklas arbetsprocessen i digitalt berättande om deltagarna endast utgår 

från visuellt material i temat, manusarbetet och i skapandet av en animation? 

- Vilka diskursiva mönster synliggörs inom animations-workshopens 

arbetsprocesser?  

- Hur utvecklas olika kommunikativa villkor genom deltagarnas val av resurser 

utifrån den didaktiska designen jag som lärare erbjuder? 

Genom att använda mig av en multimodal diskursanalys har jag synliggjort hur olika 

kommunikationsformer användes i processen och i den färdiga animationen. Jag har 

valt att besvara mina frågeställningar i en sammansatt text då många av de olika 

delarna sitter ihop. 

Tolkningen 

Att använda en bild som tema öppnade upp för en diskussion som engagerade hela 

gruppen och som utgjorde en bra grund för deltagarnas möjlighet att komma med 

idéer. Genom att tolka och diskutera NASA:s representation av jorden fick deltagarna 

en inblick i hur subjektiv en teckentolkning kan vara i ett meddelande. Utifrån det fick 

deltagarna ta ställning hur de skulle kunna skapa ett meddelande med egna tecken. 

Det viktiga i tolkningarna var inte att komma fram till vad i bilden som var korrekt 

utan snarare väcka frågor kring hur vi som människor representerar oss genom tecken. 
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De tecken som grupperna inte förstod omtolkades och kom sedan gemensamt fram till 

vad de skulle kunna ha för betydelse. Det var också en av sakerna som Jessica 

framhöll som något roligt i tolkningen: ”Det var ingenting som var rätt och ingenting 

som var fel”.  

Det multimodala perspektivet 

Min intention var att deltagarna utifrån originalbilden skulle välja att göra en 

subjektiv multimodal berättelse som skulle utgå från deras vardag. Istället skapade de 

ett visuellt meddelande utifrån utomjordingens perspektiv som innefattade resurserna; 

rörliga bilder, ljudeffekter och musik. Detta har synliggjort hur viktigt det är att kunna 

omforma workshopens slutmål utifrån den diskurs som skapas genom deltagarnas 

diskussioner och agerande. Workshopen har tjänat på att inte ha något tydligt mål 

även om det har inneburit ett komplexare arbete för mig som pedagog. Som pedagog 

måste jag hela tiden vara lyhörd gruppernas idéer och vara beredd att ändra min 

förförståelse för hur en animation ska se ut eller vad den ska innehålla. Deltagarnas 

agens måste planeras in och få en lika stor plats som workshopens didaktik, vilket 

skiftar fokus från vad deltagarna ska lära sig till vad de vill lära sig. 

 

Det är även viktigt att poängtera att workshopens utgångspunkt var att fokusera på 

vad deltagarna ville skapa för handling och inte hur deras slutprodukt skulle se ut. 

Den didaktiska designen fokuserade inte på narrativitet eller hur deltagarna retoriskt 

kunde skapa en inbyggd dramaturgi i animationerna. Det har därför varit givande för 

mig att undersöka processen eftersom där blir det tydligt vad grupperna valt bort för 

ämnen och resurser, något som inte synliggörs genom att endast titta på animationen. 

Varje bild är avvägd på olika sätt; om den passar handlingen, om storleken är rätt och 

var i animationen den passar. Det blir som konstruktioner som blottlägger val och 

bortfall genom förhandlingar i gruppen. Dessa förhandlingar pågick ständigt både i 

diskussionerna och i det praktiska arbetet och var beroende av de maktpositioner som 

fanns i gruppen samt den egna agensen. 

Den röda tråden  

Det visuella stoffet har varit workshopens röda tråd för att underlätta för deltagarnas 

process i workshopen. Det visuella har också varit tongivande just för att det är så 

tolkningsbart och möjliggör större förhandlingsbarhet än text. Det som var tydligt var 

att maktpositionerna omstrukturerades genom workshopens multimodala 
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utgångspunkt, att det fanns flera resurser för kommunikation. Deltagarna 

kommunicerade på olika sätt beroende av vilken resurs de medierade t.ex. de som haft 

en mindre roll i diskussionen antog en mer framträdande roll i redigeringen av 

animationen. Detta ledde till att alla i grupperna hade någon form av bidragande roll i 

arbetet, vilket också Jessica beskriver i utvärderingen: ”Det känns som alla gjort 

varsin del, hon kan gilla det hon har gjort, jag kan gilla det jag har gjort och Katarina 

kan sin sak. Det är såhär olika”. Det multimodala perspektivet i workshopen graderar 

inte heller resurser, deltagarna väljer den resurs som passar bäst för vad de vill 

kommunicera, vilket synliggörs i analysen.  

Diskursiva mönster 

Den digitala berättelsen fungerar som introduktion för att väcka intresse att uttrycka 

sig genom filmmediet, men metoden inbegriper bara en viss form av kommunikativa 

villkor. Genom att förändra resurserna och den didaktiska designen har jag 

möjliggjort andra typer av kommunikativa villkor i en workshop som fokuserar mer 

på processen. Det är givande att arbeta med processen för det är här deltagarna 

kommer fram till representationerna. Genom en representation sker också 

förändringar med individen, de måste anpassa sig till det som sker i de olika 

diskurserna. Flera diskursiva mönster framkommer i workshopen, deltagarna har en 

bestämd hierarki när de kommer till platsen och de måste anpassa sig till den 

didaktiska design jag har skapat vilket genererar nya diskurser under processen. Det 

tydligaste exemplet är i diskussionerna där deltagarna skapar en plattform för vad som 

är tillåtet att diskutera och hur processen i arbetet ska fortskrida. Dessa mönster byggs 

upp och omformuleras beroende på om det är en diskussion med hela gruppen eller 

mellan två deltagare.  

4. Slutdiskussion 
Det är viktigt att det finns organisationer och institutioner i samhället som kan arbeta 

med ungdomar utifrån metoder som inte alltid strävar efter att uppnå mål eller följa 

kriterier. I en skola som blir mer fokuserad på resultat är risken att elevernas agens 

försvinner och att pedagogen får en roll som sanningsbärare och kunskapsförmedlare. 

I en skoldiskurs tenderar bedömningen att ske i huvudsak utifrån verbalt språk och 

skriven text, vilket riskerar att gynna vissa grupper. Jag har därför i min workshop 

valt att endast använda mig av visuellt material för att undersöka om skriven text 
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alltid måste överordnas bilden, vilket är vanligt i en skolkontext. När det visuella är i 

fokus och målet utgår från deltagarnas eget intresse förändras också 

möjlighetsvillkoren för hur en handling kan kommuniceras. Genom att ge 

multimodala lärprocesser utrymme ifrågasätts skolans kunskapstraditioner och 

klassifikationer genom sin flerstämmiga karaktär. Det blir tydligt att 

kommunikationen sker genom fler resurser vilket möjliggör en bredare vokabulär och 

ett vidgat kunskapsfält.   

 

En oväntad upptäckt har varit hur stor del deltagarnas agens och humor faktiskt måste 

få för att arbetsprocessen ska upplevas som meningsfull. Diskussionerna och 

förhandlingarna i workshopen har varit väsentliga genom att deltagarna fått reflektera 

och problematisera fram handlingen i animationen. En annan viktig insikt har varit att 

jag som som medie- och designpedagog ständigt måste ifrågasätta min egen roll som 

pedagog och min egen kunskapssyn. Det är viktigt att metoden och den didaktiska 

utgångspunkten verkligen genomsyras av deltagarnas agens och är föränderlig och 

anpassningsbar utifrån den tid vi lever i.  
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