MULTIMEDIALT
BERÄTTANDE

VAD HANDLAR BERÄTTELSEN OM?

PERSON

Är det viktigt
hur personen/er
ser ut och
uppträder?

Photo

Är bakgrunden
viktig?

Gör personen
något?

Timeline

Video/
Ljud-bildspel

Hur du hittar en passande form för innehållet
Text
"Formen följer funktionen" ELLER hur du använder kartan...

HÄNDELSE

Det finns en form som passar varje del av en berättelse bäst – oavsätt om du berättar på
papper eller online. Det här flödeschemat hjälper dig att välja vilken del av din berättelse
som bäst presenteras som text, bilder, video, ljud, karta eller grafik.

Kan man se
spår av
händelsen?

Börja med frågan "Vad handlar det här om?" och svara varje fråga som följer med «ja» eller
«nej» . De färgade boxarna indikerar vilken presentationsform som passar bäst.

Är det något
som rör på sig?

Finns det före/
efter -bilder?

Notera:
Kartan föreslår vilken form du kan använda, men det betyder inte nödvändigtvis att du
behöver använda samtliga former. Gör valen baserade på din berättelse och dina resurser.
Kartan säger inte heller i vilken ordning du ska använda formerna i. Det är ditt jobb att
avgöra hur du bäst berättar din berättelse!

Är det en rad
sammanhängand
händelser som följer
på varandra?

Foto

Behövs ljud?

Video/
Ljud-bildspel

Animerad GIF

En bild som
övergår i annan

Tidslinje

Fotogalleri

Övergående bild: juxtapose.knightlab.com
Bra fotosidor:
http://www.moderskeppet.se/
http://www.fotosidan.se
Bildspel: www.animoto.com

Text

Video / Ljud / Bildspel

UTE PÅ FÄLT

Är platsen
välkänd?

Karta

Ladda upp video: www.vimeo.com
www.youtube.com
Konvertera video med bl.a. MPEG streamclip
Mejla videoklipp: https://wetransfer.com/
https://sprend.com/
Ladda ned video: keepvid.com
Redigerare: www.wevideo.com

Finns det
intressanta
detaljer här?

Är det lätt att
orientera sig
här?

Är det en vacker/
visuellt spännande
plats?

Karta / Informationsgrafik

360°
Panoramabild

Tidslinjer
Med google: timeline.knightlab.com
http://it-pedagog.blogspot.se/2013/11/timeline-js.
html
Fler alternativ: https://elearningindustry.com/top10-free-timeline-creation-tools-for-teachers

Foto

Kartor
Ladda ned den här kartan

FÖRKLARING
(Så funkar det)

Rör något på
sig / händelse?

www.maz.ch/storytelling-tool

Går det att
visualisera?

Enkla diagram/Infografik

Versioner på andra språk kommer snart.

Diagram: infogr.am
Lätt att använda: www.datawrapper.de
Sankey-diagram: sankeymatic.com/build

För frågor om innehållet, kontakta: beat.
ruedt@maz.ch;
för frågor om rättigheter till användning
och andra språk kontakta:
alexandra.stark@maz.ch

Är det synligt?

Video /
Ljud-bildspel

Interaktiv karta: www.grafetee.com/
Skapa grafisk karta: www.gischart.com
Gratiskartor: www.openstreetmap.org

Animation

Komplex
Infografik

Komplex Infografik
Infografik: www.piktochart.com
Fotobaserad infografik: www.thinglink.com
Flödescheman: www.gliffy.com

Text

Animation
Att starta med: www.powtoon.com

BAKGRUND
(Arkivmaterial)

Har du
videoklipp?

Har du
fotografier?

Är kronologin
viktig?

Finns det
samtida
vittnen?

Har du ljud?

Finns det en
kronologisk
ordning?

Fungerar
vittnesmålen
med bilderna?

Video

SIFFROR
(statistik)

Tidslinje

Ljud-bildspel

Är de
geografiskt
förankrade?

Är det en
datamängd?

Är det en
datamängd?

Blir den totala
datan 100%?

Text

Fotogalleri

Timeline

Ljud

Text

Är all datamängd
relaterade till ett
ämne?

Finns datan
i kronologisk
ordning?

Blir den totala
datamängden
100%?

Finns
datamängden i
kronologisk
ordning?

Segmenterade
vertikala
stapeldiagram

Segmenterade
horisontella
stapeldiagram

Visar datan en
process?

Värmekarta

KLART!

Karta med
diagram

Sankey
diagram

Tårtdiagram

Vertikalt
stapeldiagram

Disclaimer: This chart is still being developed (Version 2, 11/2015). Developed by Beat Rüdt, Head of Visual Journalism Studies at MAZ - the
Swiss School of Journalism, with input from MAZ Head of Studies Alexandra Stark and Bernhard Riedman, multimedia editor of «Der Spiegel».
Translation: Andrew Curry (www.andrewcurry.com). Design: Tu Loahn Huynh, Sergeant (www.sergeant.ch).

Horisontellt
stapeldiagram

Komplex
Infografik

