
«Story circle advice» 
 

Momentene nedenfor er en sammenstilling, pr. januar 2013. Den er basert på egne 

erfaringer, studiebesøk på Center for Digital Storytelling i Berkeley og et seminar med 

kolleger og Pip Hardy og Tony Sumner fra Patientvoices i desember 2012. De er byget mye 

rundt den lille tette gruppen av fortellere og veiledere, men mye av det kan også oversettes 

til våre store grupper av studenter. 

Det er ikke ment som en utfyllende presentasjon, og noen av momentene vil ha et preg av 

innforståtthet. Jeg arbeider med den saken, men her er noen knagger inntil videre. 

 

”Story communities” – et sted å fortelle. Det skal være ”respectful, non-judging, responsive 

og joyful” – inviterer folk til å delta i noe som kan være krevende – og oftest givende. 

Introduksjon og spilleregler 

For det første er det vesentlig at det skapes en god og trygg atmosfære i gruppene slik at 

folk både tør å åpne seg og gi ærlige tilbakemeldinger.   

Spilleregler – «ground rules» 

Intro: Vi skal lytte til hverandres fortellinger – og vi vet at noen synes dette kan være litt 

krevende. Derfor er det viktig å skape en atmosfære der dette blir en positiv opplevelse – og 

der tilbakemeldingene bidrar mest mulig til å hjelpe historieeieren. Derfor har vi utviklet et 

sett regler som vi vet er produktive: 

- Vent til storyteller er ferdig før du stiller spørsmål eller kommenterer – gjelder også 

oppklarende spørsmål  

- Del en positiv, ”appreciative”, kommentar først – og konkret 

o Jeg kunne identifisere meg med…, 

o Fortellingen traff meg, berørte meg på den måten at.. (men ikke ta over) 

- Tid? I utgangspunktet ca. 10 minutter pr deltaker, men ingen tvangstrøye 

- Start eventuelle forslag med: Hvis det var min historie, ville jeg kanskje vurdert 

- Step up/step back 

- Halleluja – applaus tegnspråk 

Fasilitators oppgaver og rolle:  

- Presentere ground rules 

- Vær rollemodell som lytter og tilbakemelder – lytt etter der fortelleren blir 

engasjert, der det er energi, der ”stemmen bryter”, oppmuntrende kommentarer 

- La det være en pause etter presentasjonen.  



- Takk personen for at hun deler sin fortelling.  

- Spør om det er noe spesielt hun ønsker tilbakemelding på  

- Styre ordet – la eieren få anledning til å svare på responser før neste slipper til 

- Syntetisere gruppens feedback  for storyteller før ordet går til neste 

 

En-til-en veiledning  

- Starte mykt – hvordan går det, hvordan fungerte story circle for deg 

- Jeg vil gjerne lese manuset ditt – når du er klar 

- Hold et øye – og vær obs på de som ser ut til ikke å komme i gang 

- To hovedkategorier av utfordringer: 

o Egentlig greit – bare litt for langt 

o Litt tørr – mangler en stemme – som om hvem som helst kunne skrevet det 

- One vs three – is the story buried? Skill ut en av fortellingene og skaff plass til å 

utdype den med de detaljene som gjør den levende. (Test: ta ut noe – gir det god 

mening med det som står igjen) 

- Helicoptering – kontekstualisering. Nok – men ikke lang innledning. Anslag! 

Intro/starting point 

- Show not tell – kople bilde med omtale av følelser eller erfaringer med det som vises 

på bildet 

- Tell it straight up – løsning for de som strever med å skrive – og ellers også: Ikke 

gramatikk, aktiv form, muntlig stil ”hvordan ville du sagt det rett ut” 

- Trust the story 

”seven steps” - kjernen i «what makes a story» 

1. Owning your insights 

2. Owning your emotions 

3. Finding the moment 

De fire siste er knyttet til produksjonsprosessen: 

4. Seeing your story 

5. Hearing your story 

6. Assembling your story 

7. Sharing your story 

Dragen 

-  Noe som trenger å overvinnes – kan være vår egen frykt for ikke å lykkes eller ikke være 

god nok, eller egne eller andre tanker og forestillinger.  Et vendepunkt – a change from one 

stage to another.  

Kan være plassert hvor som helt i fortellingen – og at den styrer hvordan resten bygges opp. 

Fire C’er  



- Connection, Context, Crisis, Closure 

Andre tips til fortellingen 

- Hvorfor ønsker jeg å dele akkurat denne fortellingen 

- Hvorfor kunne ingen andre enn deg fortalt akkurat denne fortellingen  

- Hva handler historien om? 

o Hva betyr det? 

o Hva betyr det ”egentlig”  - og ”really, realy” 

- Hvor er dragen din? 

- Hvor er vendepunktet? 

- Hvordan har denne opplevelsen forandret deg? 

 


