
Att göra berättelser om sitt liv kan
vara värdefullt både för dem som
kommer efter oss, och för oss själva.

Berättelser är ett sätt att lämna spår efter sig.
Om du bidrar med dina berättelser ger du
dina barn och barnbarn möjlighet att bättre
förstå dig och ditt liv. Det hjälper dem att
förstå sin egen bakgrund. 

Att berätta om sitt liv också är ett sätt att
sortera och summera för egen del: Hur blev
jag den jag är? Hur blev mitt liv som det blev?
Genom berättandet kan du reda ut och för-
sonas med både levande och döda. En del
upplevelser är svårare än andra, men genom
att berätta dem blir de förståeliga, och mindre
farliga. Berättelsen kan ha en befriande eff e k t .

Muntligt berättande kan vara bra, men det
är inte alltid som andra är mottagliga för att
lyssna när du själv är villig att berätta.
Berättelser som är nedpräntade eller
inspelade är något konkret att lämna över,
som kan tas fram varje gång det efterlängtas.

Digital storytelling är en teknik för
människor att göra starka och äkta
berättelser om händelser i sina liv.

Resultatet blir korta, enkla filmer, bara några
få minuter långa, baserade på stillbilder och
en personlig berättarröst. Men tack vare en
speciell berättarteknik blir filmerna ändå
ofta väldigt starka. Och, viktigast av allt:
Vem som helst kan göra det!

Grundtanken är att utgå ifrån en vänd-
punkt i livet, i stort eller litet. Det kan vara
en flytt, ett val eller ett beslut. Eller kanske
en bok, ett möte med en människa, ett sam-
tal eller en resa som fick dig att ändra syn på
något.

Denna vändpunkt får bli berättelsens nav.
Vi zoomar in på ögonblicket, återkallar det,
skapar närvaro. Sedan undersöker vi vilka
minne denna händelse väcker, från tidigare i
livet. Och vilka spår den har gett i vårt liv
efteråt.

På ett litet utrymme berättas på så sätt en
mycket större historia.

Till våra workshops kommer du med
ett minne och en bild. Du går du hem
med en färdig film.

• Vår vanliga workshop
En heldagskurs för 4-6 delt-
agare. Var och en har med
sig en utvald händelse ur sitt
liv och en bild. Under dagen
får vi lära oss hur berät-
tartekniken fungerar. Mest kraft lägger vi på
att arbeta med våra berättelser – b å d e
enskilt och i grupp. Vi tar fram manus,
spelar in röst, och sätter sedan ihop var sin
enkel film med en enkel app på ipad. Var och
en får all den tekniska hjälp de behöver. På
eftermiddagen tittar vi på de filmer vi gjort. 

• Fortsättningskurs
En heldagskurs för den som redan gått vår
vanliga workshop. Vi gör flera olika
s k r i v ö v n i n g a r, med olika utgångspunkter.
Sedan väljer vi ut en och gör färdig film av.

Det går att lägga upp en serie av work-
shops under en termin, så deltagarna kan
skapa ett litet berättelsebibliotekt – kanske
till barnbarnen? Max 8 deltagare.

• Teknikfri workshop
Som den vanliga, men bara fram till inläs-
ning av manus. Själva filmmakeriet sköter vi
åt er. Vid nästa tillfälle/senare på kvällen har
vi gemensam filmvisning. Max 8 deltagare.

DRIVKRAFT:

Därför behöver vi
berätta om våra liv

VÅRA KURSER:

Från idé till film
på en dag

SÅ FUNGERAR DET:

En berättarteknik
som hittar kärnan

Idén utvecklades i
U S A på 90-talet: Ett
verktyg för att alla
skulle kunna göra
starka berättelser om
sina liv – särskilt de
vars röster annars
sällan blir hörda.   w w w. s t o ry c e n t e r. o rg
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www.facebook.com/
ogonblick

www.vimeo.com/channels/
ogonblick

Här har vi samlat några av de filmer som
gjorts på våra workshops – med upphovs-
männens tillstånd, förstås. Någon handlar
om att vara tvilling, någon om att fatta beslut
och bli vuxen, någon om att ta sig igenom
sjukdom, någon om att bli bilägare och
någon om en bok som ändrade perspektiven.

www.vimeo.com/channels/ogonblick

RESULTATET:

Så här kan 
en film se ut

Ö go n bl i ck 
i live t
– berörande 

berättelser om viktiga 
händelser i ditt liv, stora
som små, gjorda med 

digital storytelling.

OM OSS:

Det är vi som 
hjälper dig berätta

– alla kan göra det


