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PATRICIA DIAZ 
språk- och förstelärare 

med fokus på att 
utveckla det formativa 

arbetet, ofta med hjälp 
av digitala verktyg. Hon 

har skrivit Arbeta 
formativt med digitala 

verktyg och Webben i 
undervisningen 

– digitala verktyg och 
sociala medier för 

lärande (Studentlitte-
ratur, 2014 resp 2012).
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Storybird (storybird.com) är en gratistjänst som 
erbjuder sina registrerade användare att välja bland en 
mängd välgjorda illustrationer och bilder vars syfte är 
att inspirera användarna att skapa sina egna berät
telser. 

Tanken med Storybird är att den tillhanda håller 
bilderna och att användarna använder dem för att 
skriva olika typer av texter. Man kan välja mellan att 

skapa bilderböcker (picture books), längre berättelser 
(longform stories) och dikter (poetry).

Användarvänligheten är i fokus då det är enkelt 
att skapa ett konto, och både gränssnitt och design är 
väldigt intuitiva och pedagogiska. 

Med Storybird kan man skapa allt från egna matte
sagor, barnböcker, sammanfattningar av romaner till 
sagor på spanska med speciellt grammatikfokus.

Från idé  
till bilderbok
I dag är det vidgade textbegreppet, det vill säga skriv-
na och talade texter i kombination med rörlig eller 
orörlig bild, en viktig beståndsdel i undervisningen. 
Storybird kan fungera som en kreativ skrivarverkstad 
för både yngre och äldre elever. 

PATRICIA  
PÅ WEBBEN!

Webb: patriciadiaz.se
Twitter: @patricia-

diaz
Blogg: patriciadiaz.

se/blogg

Vid en första anblick ser Storybird kanske ut som ett verktyg för att skapa 
barnböcker, men det finns ingenting som hindrar användaren från att infoga 
en lite mer allvarsam historia. I Storybird finns massvis med bilder som kan 

användas fritt för att illustrera sin berättelse. Man kan antingen välja att skapa 
sin historia ensam eller tillsammans med andra, som man i så fall enkelt bjuder in att 
kollaborera när man påbörjat en text (under ”Options” och sedan ”Invite collabora
tor”). När sagan är färdig kan man välja om man vill att den ska vara offentlig för alla, 

privat eller om bara vissa utvalda ska kunna se den. 
Storybird är ett bra verktyg för de elever som kanske har svårt att komma igång att skriva 

och behöver inspiration. Det är även ett utmärkt verktyg att använda i språkundervisningen 
där eleverna till exempel kan skapa barnböcker (ännu bättre om ni kan hitta en målgrupp som 
faktiskt läser dem – kanske en engelsktalande förskola?). 

Man kan även använda Storybird för att öva på den röda tråden i en berättelse, till exempel 
genom att eleverna får diskutera hur de ska knyta ihop de olika bilderna. Att öva på hur en berät

telse är uppbyggd med introduktion, huvuddel och avslut. 
Det slutliga resultatet av Storybirds bilder och dina elevers ord blir en fin ebok  

med professionella illustrationer. De digitala böckerna kan delas  
via epost, länk i ett dokument, bäddas in på blogg, hemsida eller 

via sociala medier. Mot en kostnad kan de även tryckas 
(via ”Shop”). 

Storybird.com

Så kan du använda verktyget
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Från idé  
till bilderbok

Börja med att skapa ett lärarkonto 
(educator/teacher) på storybird.com. 
Från ett sådant konto har du möjlighet 

att koppla individuella elevkonton på ett 
enkelt sätt. Klicka på ”Studio” och sedan 
”Students” för att lägga till dina elever. 

När du har fyllt i dina elevers namn finns 
möjlighet att skriva ut elevkort med deras 
användarnamn och lösenord så alla kommer 

igång på ett smidigt sätt. Kontot du skapar 
för eleverna på din inloggning gör att dina 
elever kan skapa böcker utan mejladresser, 

eftersom du sköter inställningarna för varje 
konto. Du bestämmer till exempel 

om kommentarer ska tillåtas, om 
stavningskollen ska vara på eller av 

och så vidare. Eleverna kan även 
skapa egna konton och gå med i 

din ”klass” genom en auto-

matiskt genererad kod. 
Detta konto tillåter också att 

böcker som inte är på engelska 
får publiceras, vilket gör att man 
kan skriva på svenska eller vilket annat 
språk som helst. Har man skapat ett 
vanligt konto kan man enbart publicera 
böcker på engelska. Stavningskontroll 
finns inte på svenska men för engelska, 
spanska, franska, tyska, italienska och portu-
gisiska.

För att skapa en egen Storybird klickar man 
på ”Create”, söker efter och bestämmer sig för 
en bild att utgå ifrån och klickar på den lilla 
”blixten” nere i högra hörnet 
av bilden. Där väljer man 
vilken typ av text man vill 
skriva.

Man kan också som lärare dela ut olika typer av 
uppdrag, där man styr vad det är för typ av saga/
berättelse som eleverna ska skriva. Detta gör man 

under ”Studio” och sedan ”Assignments”. När du 
skapar en uppgift kan du förse eleverna med instruk-
tioner, ange vilken typ av text de ska skriva, bifoga ett 
inspirerande exempel (i form av en annan Storybird eller 
ett videoklipp från YouTube, Vimeo eller SchoolTube), 
om de får använda alla illustrationer eller enbart från en 

specifik ”artist/konstnär” eller en särskild tagg. Man 
kan även ange en deadline när texten 

ska vara klar.

Låt eleverna göra film av sina berättelser. 
Starta ett skärminspelningsprogram och 

läs igenom berättelsen. Ladda sedan upp 
dem på YouTube och dela dem med andra 
som videoklipp. 

Samarbeta med någon förskola och dela 
era berättelser med dem så får eleverna riktiga 
mottagare till sina berättelser/filmer om de till 

exempel skriver för yngre åldrar.

Tänk vidare!Uppgifter

Kom igång
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