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Noen kreative tips om kunst og musikk 

Digital storytelling har så mange uttrykk – en del har jeg nevnt tidligere, men i dag 

kommer noen flere inspirert av et blogginnlegg på Classroomtales1. Nevnte blogg har 

flere tips til ting man kan gjøre, og her følger en rask oversettelse – med noen 
tilleggskommentarer…. (jeg har skrevet mer om musikk2) 

En reise med hjemmelagde instrumenter. 

Ta utgangspunkt i et bilde og lag en “reise” og representer denne reisen musikalsk ved å 

bruke ting du finner rundt deg (ikke instrumenter). Bruk flasker, pinner, sandpapir, 

steiner, vann osv som instrument. Lag et bilde av lyden du representerer og la en være 
dirigent – lag lyd når dirigenten peker på deg. 

Fortelle en historie. 

Ta et maleri/bilde som har en klar historie. Hva vil ulike deler av historien/ulike deler av 

bildet høres ut som? Mye folk kan f.eks bety lyden av mange fottrinn, bølgeskvulp kan 

være vann i en flaske osv. Dirigenten peker på ulike deler av bildet og så lager man 
lyden som tilhører. 

Lag et soundtrack for et bilde (lydbilde). 

Her kan man bruke instrumenter, og forsøke å lage et lydbilde for bildet/maleriet ved å 

bruke akkorder, skalaer osv. Skriv ned ord som kan beskrive bildet/maleriet og prøv å 

lag musikk som kan representere hvert ord, tenk f.eks på hva slags temperament og 

lydstyrke ordene kan ha. Dirigent peker på ulike deler av bildet/maleriet og så spiller 
man når man får sine “ord”. 

Jeg har laget min egen variant av dette som du finner på denne lenka3 og 

fremgangsmåten var først å fargelegge en tegning på Kea Coloring Books4 (obs: fikk litt 

probl i Explorer, men fungerte greit i Firefox) – de har mange ulike fargeleggingsbøker 

man kan bruke, jeg har hentet fra boka Masterpieces. 

Etter å ha fargelagt bildet Starry Night 

(original av Vincent Van Gogh) lagret jeg det 

på min datamaskin (som jeg har nevnt 

tidligere er OneNote helt utenkelig å klare seg 

uten, se også det jeg har skrevet om PicPick – 

også et greit program å ta bilder av skjermen 

med). Bildet lastet jeg så opp i Creaza5 som 

en av mine mediefiler og åpnet deretter 

videoredigering (kreativ historiefortelling). 

Jeg hentet opp bildet og mikset til et 

passende lydspor (jeg synes i alle fall at det 

var passende). Det jeg har tenkt er at det 

skal være en litt magisk nattestemning og 

deretter hører vi kirkeklokken og 
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 http://classroomtales.wordpress.com/ 

2
 http://evabra.wordpress.com/2010/01/09/%e2%99%ab-interaktiv-musikk-og-video/ 
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 http://www.creaza.com/file/ci/5139849/Starry_Night.mp4 

4
 http://www.keacoloringbook.com/free-coloring-books.html 

5
 http://www.creaza.com/frontpage 
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avslutningsvis litt “stjernelyd” – men man kan selvfølgelig fargelegge annerledes og ha 

helt andre lyder til for å skape et helt annerledes uttrykk. Trykk på bildet for å få fram 
lydbildet mitt. 

Alternativ framgangsmåte for de som ikke har Creaza og OneNote; fargelegg på Kea som 

nevnt over, bruk PicPick6 eller Jing til å ta bilde som lagres på pc. Importer bilde til 

MovieMaker eller PhotoStory. Deretter kan du importere og legge på lyd – se det jeg har 

skrevet om lyd tidligere7 (de svenske lydsporene8 er flotte til slikt bruk). Publiser film når 

du er ferdig – last evt opp til Youtube for embedding9 på blogg, hjemmeside eller i LMS. 
Lydspor kan evt mikses til i Audacity. 

Nye ord til populære sanger. 

Ta utgangspunkt i et bilde/maleri og en kjent sang (pop-låt?) – prøv å tenke hva 

personene i bildet ville følt/sagt og bruk ordene til å lage nytt refreng til sangen (eller til 

hele sangen). I stedet for å ta utgangspunkt i et bilde kan man ta utgangspunkt i et 
skuespill, dikt osv. 

Anbefaler også en titt på videoen the PEN Story10 – en litt annerledes vri på digital 

storytelling. Severdig  
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 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/picpick.pdf 

7
 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/musikk1.pdf 

8
 http://www.multimedia.skolverket.se/ 

9
 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/embed.pdf 

10
 http://vimeo.com/5520752 
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