
Madhuset - ´Ny SkoleMad´i København
- Dokumentation og Refleksion i folkeskolen

I løbet af det næste år skal der i Københavns kommune 
udvikles og indføres et nyt koncept for skolemad i Køben-
havns Kommune. I den forbindelse deltager to 7. klasser 
i en etnografisk mediedagbogsundersøgelse. Her skal de 
ved hjælp af mobiltelefoner fotografere og filme deres 
madvaner i skolen, og ud af materialet lave digitale his-
torier. Målet er, at de skal give deres mening tilkende og 
reflektere over emnet, samt opnå digitale kompetencer i 
en ny og kreativ facon. 
 

Det digitale familiealbum

Vores mål er at få et samarbejde med plejehjem og ungs-
domssteder med det mål at give dem mulighed for at 
fortælle deres livshistorier og producere det digitale 

 Kursusindhold 2015/16

Digital Storytelling Kursus
Et 5 dages ‘Facilitator’ kursus vil give uddybende undervisning i selve  
Digtal Storytelling metoden, den reflektive læringsproces, historie-
fortælling samt kompetencer til at digitalisere den gode historie og en 
indsigt i de pædagogiske virkemidler. Der vil på kurset blive undervist i, 
hvordan man integrerer metoden i forskellige projekter med forskellige 
målgrupper.  

• Du lærer at producere din egen lille film på computeren
• Dybdegående undervisning i film-og lydprogrammer
• Visuel historiefortælling
• Copyright regler, formater og online værktøjer
• Storycirclens forskellige dele – og teori i historiefortællingen
• Strategier for at indføre DS i undervisningssammenhænge /projekter
• Didaktisk læring / metodeudvikling
• Kommunikationsstrategier for udbredelsen af historierne
• Specialisering indenfor et valgt område: De tekniske aspekter,
   narrativer, visuelle udtryksformer og distributionen af de  
   digitale historier etc.
• Hvordan faciliterer man individuelle og gruppeprocesser?
• Distribution af digitale historier og måling af effekt

tilmeld dig nu!
HVOR: Frederikskaj 10a, 2450 København
HVORNÅR: Man.d.23 - fre. D.27 Nov 2015
TID: 9.00-15.00 
PRIS: Skriv til os for priser og rabatter

Kursets Teori:
Digital Storylab og Center for Digital Storytelling, Berkeley ved, at det kræver en 
betydelig ekspertise på tværs af metodens indholdsområder at uddanne og gen-
nemføre en vellykket vejledning og undervisning i det at skabe digitale historier, 
og derfor har vi som international samarbejdspartner ansvaret for, at uddanne 
kursister optimalt, så de har kompetencerne til at facilitere workshops selv med 
evt. observation og  evaluering fra Digital Storylab. 
Bestil plads på kurset ved at skrive til info@digitalstorylab.com eller
besøg os på: www.digitalstorylab.com.

“To be a person is to have a 
story to tell.”
- Karen Blixen

Kontakt
info@digitalstorylab.com
Frederikskaj 10A, 2 sal
2450 Kbh SV
+45 61262694
www.digitalstorylab.com

“Storytelling is the most
powerful way to put ideas
into the world today.”
- Storycenter


