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Kvalitetsbegrepet 

• Som noe unikt og fremragende 
• Som en bestemt standard som bør oppfylles 
• Som et produkt eller tjeneste som har relevans 
• Som et produkt eller en tjeneste som produseres på en 
kostnadseffektiv måte 
• Som endring og utvikling 
 
NIFU-rapport 12-2012 
Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering 
av en norsk informasjonsportal 
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Overblikk over presentasjonen 

— Digital historiefortelling – hva og hvordan 
— Kvalitetsperspektiver  
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prosess	  -‐	  produkt	  

Kvalitet	  Ii	  
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Hva er en digital historie?                                 
 

En	  digital	  historie	  er	  en	  kort	  
”film”	  produsert	  av	  den	  som	  
selv	  forteller.	  	  
	  
Fortellingen	  understø;es	  av	  
egne	  fotografier,	  tekster,	  
(videoinnspillinger)	  og	  
lydopptak	  som	  redigeres	  med	  
enkle	  redigeringsprogram	  
	  	  	  

	   h;p://www.storycenter.org	  



Fra personlig fortelling  
til fortelling for læring  
	  
	  
	  
	  



Formidling	  som	  informasjon	  
	  –	  fokus	  på	  innhold	  

Digital	  historiefortelling	  
som	  pensum	  

Formidling	  for	  
påvirkning	  	  
–	  gjennom	  å	  berøre	  

Personlig	  utvikling	  
Refleksjon	  
Erfaringskunnskap	  

Bruksmåter	  i	  høyere	  utdanning	  

Teamutvikling	  
Tverrfaglighet	  

Bearbeide	  fagstoff	  



Hva er det unike ved denne måten å 
arbeide på? 
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Det personlige uttrykket 
 
En kollektiv og kreativ 
arbeidsprosess 
 
Det multimodale uttrykket 
 
Dannelse – digital dannelse 

Praksisfortellinger 
 
Poetisk refleksjon? 
-  Narrativ,  
-  Kreativ 
-  Multimoda 
l 

Fagtekster – formidling 
Sammensatte tekster 
 
Retoriske virkemidler 
-  Logos 
-  Etos 
-  Patos 

 



Hvorfor praksisfortellinger? - relevans 

Profesjonell	  kompetanse	  
-‐  Teknisk	  OG	  sosial	  
-‐  “The	  arUstry	  AND	  science”	  
-‐  KogniUve	  OG	  emosjonelle	  

prosesser	  
-‐  Erfaringskunnskap	  OG	  teori	  

Rapporter	  fra	  praksis	  
-‐  Beskrivende	  og	  faktapreget	  
-‐  AnalyUsk	  og	  rasjonell	  

tenkning	  
-‐  Gjenspeiler	  science-‐

dimensjonen	  

-‐ Idre9,	  frilu;sliv	  og	  helse	  –	  fra	  2008	  og	  fortse9er	  
-‐ Førskolelærerstudentene	  vår	  2010	  og	  2012	  –	  og	  2013	  
-‐ ABF	  –2010	  –	  2013	  
-‐ Ergoterapistudenter	  vår	  2011	  og	  2012	  
-‐ Radiografistudentene	  vår	  2012,	  2013	  
-‐ Barnevernstudenter	  2012,	  og	  videre	  



Hvordan?	  -‐	  studentenes	  prosess	  	  

Før praksis 
- Digitale historier 
- Erfaringslæring 
-  Læringsmål 

Praksisperiode 
-  Skriv logg 
-  Ta bilder 
-  Tenke i fortellinger 

Etter praksis 
- Historieutvikling 
gjennom: refleksjon – 
deling - feedback 
- Produksjon og visning 



Eksempel studentworkshop 
Dag 1: Historieutvikling -> 1. utkast manus 

— Introduksjon 
— Å finne hendelsen, «plot»  
— Bilder, storyboard 

Dag 2: Produksjon -> ferdig film 
— Moviemaker/iMovie 
— Innlesing 
— Redigering 

Dag3: Grand Finale  
— Visning, likemannsvurdering, faglig diskusjon 



Opplevd læringsutbytte? 

 
Sammenfallende data på tvers av mange utdanninger  
(her Førskolelærerutdanning 2010) 
 

— Feltnotater 
— Fokusgruppeintervju lærerne (5) 
— Spørreskjemaer til studentene (70 svar – alle som fullførte) 
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Opplevd studiekvalitet - studentene? 
 
 

— Et stort flertall mente at 
-  de lærte mye av å lage fortellingen 
-  de gikk i dybden i sine refleksjoner  
-  de lærte noe om seg selv 
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Betydningen av fortelling i forhold til rapport? 
 

-‐  En	  vanlig	  praksisrapport	  gir	  ikke	  like	  stort	  læringsutby;e	  
-‐  Fortellingen	  gir	  dypere	  refleksjon	  	  	  
-‐  Historiefortelling:	  bli	  ”tvunget”	  Ul	  å	  trekke	  ut	  det	  vikUgste	  

-‐  Problemer	  kny;et	  Ul	  å	  finne	  og	  utvikle	  historien	  det	  vanskeligste	  	  
	  



Betydning av bilde og musikk i forhold til skrift 
 

-‐  Klar	  merverdi	  i	  forhold	  Ul	  ren	  tekst	  (80%)	  
-‐  Klar	  effekt	  i	  forhold	  Ul	  kreaUvitet	  (80%)	  
-‐  Klar	  effekt	  i	  forhold	  Ul	  refleksjon	  
-‐  Klar	  effekt	  i	  forhold	  Ul	  å	  u;rykke	  følelser	  

Det	  kan	  se	  ut	  som	  de	  fleste	  bekre_er	  at	  de	  har	  opplevd	  en	  dypere	  refleksjon	  	  
der	  bildene	  har	  styrket	  den	  kreaUve	  prosessen	  	  
	  
	  



Betydningen av prosessen i workshopen 

Klar tilbakemelding på at prosessen var viktig 
- Samspillet med medstudentene: viktigste og det de lærte mest av.  
 
- ”Å se medstudenters filmer ga meg nye tanker og fikk meg til å 
tenke over egen praksis”. 
 
”prosessen fra å tenke vidt til å måtte reflektere over hva essensen 
var. Her var medstudentene til stor hjelp”. 
 
Deling, både underveis og sluttprodukt, oppleves som lærerike, og  
i utviklings- og produksjonsfasen enda mer verdifull enn når historien 
vises. 



Opplevd studiekvalitet – lærerne? 
”jeg betaler deg for å låne din snutt og bruke den i min undervisning” 

-  Jeg fikk den store wow-følelsen. Yess, så gøy det er å være lærer 
-  Så studenter vi ikke har sett før (!) 
-  Gripende historier – “hvor har dere vært hen hele tiden” 
-  For en gangs skyld få lov til å vise noe de selv har laget 
-  Så andre sider ved studentene 
	  
Fag? 
-  Vi bombarderer dem med teori – ovenfra og ned. Her: de eide historiene  
-  Personlige profesjonelle fortellinger 
-  Brukte dem som ressurs i diskusjonene 
-  Vi kan plukke eksempler og forankre i teoretiske perspektiver 
-  Tar tak i hele pensum og diskuterer det, selvom det er bare tre minutter 
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Kvalitetskrav til workshop? 
 
— Kan dyp refleksjon effektiviseres? 

 
— Fra 10 til 100 deltakere? 
— Fra tre dager til ?   
— Fra tett profesjonell oppfølging til likemannsoppfølging? 
— Fra full kontroll på produksjon – og etterarbeid? 
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IKT-støtte? - BYOD 

— PC/Mac 
— Mobiltelefoner 
— Lydopptakere 
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Kompetansebehov for tilrettelegging? 
 

— Prosessledelse! 
— Teknologisk kompetanse? 
— Multimodal kommunikasjon!! 
— Egen erfaring med workshop-deltakelse!! 
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Fleksibel digital historiefortelling? 
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“What the stories have done is to make us reconsider the 
kinds of abilities that we are assessing (…) It’s made us 
think more deeply than we would otherwise have done 
about what we’re doing.  It has created some great 
challenges ... we haven’t resolved all these tensions yet 
but we’re treating them as good and positive.”  

   [Sport Lecturer, University of Gloucesteshire, 2010]  

 
http://digitalstorytellingsynthesis.pbworks.com/w/page/17805613/Assessment 
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Kriterier for vurdering av studenters arbeid 
	  



Hva skal vi vurdere? 

 

— Formativ – summativ 
— Vurdering for læring – vurdering for danning (Eide 2012) 

— Studentenes refleksjonsarbeid i tilknytning til fortellingene 
—  Leserfokusert, kriteriumfokusert, skriverfokusert? 

     (Løkenshaug Hoel 2008) 
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Prosess	   Produkt	  

Praksisfortellingen	   Formidling	  for	  påvirkning	  



Produktvurdering – multimodal tekst 

—  Å utnytte potensialet i det enkelte ”språk”, i de enkelte semiotiske 
ressursene 

—  Multimodalt samspill 
—  Komposisjon og dramaturgi 
—  Estetiske og kunstneriske kvaliteter 
—  Det vi ikke klarer å sette ord på – ”magefølelsen” 
—  Kreativitet og nyskaping 
—  Innholdsmessig kvalitet 
—  Kildebruk og etikk 
—  Teknisk kvalitet 
—  Engasjement 
—  Grundighet     Hjukse 2010 
 
http://home.hio.no/dighist/ressurser/Vurdering_handout.docx 
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Det ser ut som om de kategoriene som betyr mest for 
helhetsoppfatningen av teksten i stor grad er preget av 
subjektive oppfatninger, bl.a. av hvordan en opplever det 
multimodale samspillet, og hvordan teksten ”rører oss”.  
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Det kan gjøres omfattende 

University of Galway 
 
http://gjamissen.files.wordpress.com/2009/07/digital-
storytelling-assessment-rubric-2012-2013.pdf 
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Bonnie	  Thompson	  Young,	  2012	  



…eller veldig enkelt 

Name of storyteller:  
           Lowest           Highest 

Quality of the script:      1     2  3  4  5 
Choice of images:      1     2  3     4  5 
Soundtrack selection:         1      2  3  4  5 
Overall engagement  
of the story:       1    2  3     4  5 
 
My favorite thing about this story was: 
  
If it were my story, I might have changed:   
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Ohio	  State	  University,	  Karen	  Diaz	  2012	  



Vurdering med hovedvekt på prosess 

Den digitale praksisfortellingen - tilbakemelding fra 
medstudenter og lærere 
 

— Formativ vurdering 
— Hjelp til å finne den gode fortellingen og forstå betydningen 
— Hjelp til å finne det sentrale poenget og uttrykke dette 
 

— Summativ vurdering 
— Students egen refleksjon – hvordan har praksis og refleksjonsarbeidet 

påvirket min framtidige profesjonelle identitet 
— Likemannsvurdering  
— Lærers oppsummering  

 23.04.2013 



Samspill av tre perspektiver 
Med utgangspunkt i historiefortelling: (McDrury & Altero 2002) 
—  Story Finding 
—  Story Telling 
—  Story Expanding 
—  Story Processing 
—  Story Reconstructing 
 
Med utgangspunkt i nivåer av refleksjon: (Moon 1999) 
—  Noticing 
—  Making sense 
—  Making meaning 
—  Working with meaning 
—  Transformative learning 
 
Med utgangspunkt i den multimodale produksjonsprosessen (ref.produkt) 
 
Rapport: University of Gloucestershire 2009 
http://digitalstorytellingsynthesis.pbworks.com/w/page/17805612/Assessment%20criteria
%20for%20digital%20storytelling 
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Konklusjon 

— Unik – en annerledes læringsvirksomhet 
— Relevans 

— Læring fra praksis som utfordring I profesjonsutdanninger 
— Studentenes digitale hverdag – digital dannelse 

— Standard: Vurderingskriterier - læringsutbytte 
— Studiekvalitet et hovedfokus – tilbyr et verktøy for personlig 

engasjement 
— I forhold til formål med bruken (prosess og produkt) 

— Innovasjon og utvikling i et lærende nettverk 
— Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling 
— Systematisk FoU 
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h;p://gjamissen.wordpress.com	  


