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På søken etter nye horisonter
Nordisk journalist- og medieutdanning eksperimenterer 
med 360-graders video 

360-video og VR-teknologi åpner for helt nye former for historiefortelling og innlevelse 
ved å plassere brukeren i sentrum av begivenhetene. Høgskulen i Volda er tidlig ute 
med å integrere denne teknologien i undervisning på bachelor- og masternivå. Studen-
ter ved universitetet i Stockholm skrev artikler om utenriksjournalistikk i dette nye 
teknologiske miljøet, men møtte på mange uforutsette problemer. Likevel, gjennom å 
eksperimentere med 360-video utfordres studentene til å utforske nye problemstillinger 
på tvers av fag som journalistikk, medieproduksjon og PR.

Tormod Utne, førstelektor ved Avdeling for 
mediefag, Høgskulen i Volda i Norge. 

Ana L. Sánchez Laws, førsteamanuensis ved 
Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.

Tormod Utne & Ana L. Sánchez Laws

Den pedagogiske verdien av 360-video 

Studentene utfordres til å tenke nytt om deres praksis

Etter inspirasjon fra et besøk i Silicon Valley 
sommeren 2015, der særlig ressurspersoner 
i Googles Geo Media-avdeling delte tanker 
og erfaringer rundt bruk av 360, oppsto den 
første spiren i Volda til å ta i bruk 360-tekno-
logien i medieutdanningen. 

Forskere ved Avdeling for mediefag ved 
Høgskulen i Volda samarbeider nå med 
Sunnmørsposten og Teknisk Ukeblad om ut-
vikling av bruk av VR i journalistikken gjen-
nom VRI-programmet, finansiert av Norges 
forskningsråd og Møre og Romsdal fylkes-
kommune. 

Da vi etablerte det internasjonale emnet i 
nettdokumentar-produksjon (Kurset Web Do-

cumentary, WD201) våren 2016 ble de første 
studentproduksjonene med 360-foto og -video 
realisert. Kurset har blitt gitt i tre semester 
med 20 studenter i gjennomsnitt per semester. 
Hvert semester har inneholdt en modul om 
bruk av 360-video.

Studenters bruk av 360-video
360-video kan beskrives som et sfærisk medi-
um der video dekker hele 360-graders visning 
av en scene. 

Man kan se 360-videoer både på en stasjo-
nær PC der musepekeren hjelper deg å navi-
gere scenen, eller man kan oppleve 360-video 
ved bruk av virtuell virkelighet (VR) briller, 
der sensorene på en hodemontert skjerm 
hjelper å rotere scenen i samme retning man 
beveger hodet i. 360-video kan også anses som 
en del av virtuell virkelighet-teknologier, et-
tersom både 3D- og video-baserte immersjon 
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Tormod Utne, Ana Sánchez Laws og Bjørnar Sævik ved Høgskulen i Volda utforsker hva 360-video kan tilføre 
journalistikken og publikums emosjonelle respons på opplevelsen av VR. De har laget en online-video om 
studentprosjektene: http://www.nordicom.gu.se/en/nordicom-information-voldavideo-0217.

med VR-briller har vært utviklet parallelt og 
med samme mål om å skape en opplevelse av 
tilstedeværelse i en scene. 

Ett av prosjektene, som ble videreutviklet 
i samarbeid med medielaben i Sunnmørspos-
ten og publisert for et større publikum der, 
var dokumentaren ”Fjellfolket på Sunnmø-
re”.1 Her finner man et opptak gjort med seks 
GoPro-kamera på speedflyer Marius Beck 
Dahle sin hjelm. Tanken var å bringe brukeren 
inn i et rom der han eller hun ellers ikke kan 
slippe til, og se og “føle” hvordan det er å fly. 

Senere er 360-opptak blitt tatt i bruk også 
i bachelorstudiet i journalistikk (avis eller 

nett) og på masternivå. I studentproduksjo-
nen ”Venterommet”2 fra masterstudiet, kan 
man for eksempel se hvordan medieinnhold 
er bakt inn i 360-stillfoto fra et asylmottak. 

Interdisiplinært og lab-basert
Den pedagogiske verdien av slik teknologi for 
mediefag er stor: 360-video utfordrer studen-
tene til å tenke nytt i forhold til deres praksis. 
Teknologien utløser en del nye produksjons-
tekniske utfordringer, som for eksempel stabil 
kameraføring, utsnitt, lydopplevelse, stitching 
(sammenstilling av foto fra flere kamera til 

Bjørnar Sævik forteller 
om de etiske utfordrin-
gene ved at VR-briller 
erstatter kameraets sty-
rende blikk.

Den pedagogiske verdien av 360-video
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Bjørnar Sævik og  
Tormod Utne ana-
lyserer 360-video 
fra innsiden av et 
fengsel. Vi kan ikke 
sette det sammen 
kronologisk, for da 
avslører vi jo røm-
ningsveiene, påpeker 
Bjørnar Sævik.

360-video) og redigering. Her har medieut-
danningen i Volda sparret med aktører som 
Google News Lab og Teknisk Ukeblad.

Undervisningen i emnet er lagt opp som 
interdisiplinær lab-basert undervisning, der 
gruppene ideelt sett er satt sammen på tvers 
av fag som journalistikk, design, mediepro-
duksjon og PR.

Ut over den tekniske produksjonen, har 
eksperimenteringen ledet fram til en pågående 
forsknings- og utviklingsaktivitet. Her jobber 
vi med problemstillinger knyttet til immersive 
journalism og journalistisk bruk av 360 og VR: 
Hvordan kan denne teknologien tas i bruk i 
journalistikk og dokumentarer? Hvordan på-
virkes mottakeren følelsesmessig? Er det sant 
at VR trigger empati, og i så fall på hvilken 
måte? Påvirker den følelsene våre i så stor grad 

at det oppstår nye, etiske problemstillinger? 
Hva skal til for at mediehusene kan produsere 
VR på en enkel måte?3

Et eksempel på hvordan steget er tatt inn i 
en kodet, virtuell verden, er vikingprosjektet 
som startet som en workshop høsten 2016, og 
endte med studentproduksjonen ”The Viking 
Project”.4 Konseptet var: Hvordan kan det å 
gå forbi en steinrøys i Volda (en ukjent vi-
kinggrav) utløse formidling fra dette objektet, 
via mobilen til en forbipasserende, før det en-
der opp i en opplevelse av hvordan det var på 
Sunnmøre i vikingtiden i virtuell virkelighet? 

Denne VR-opplevelsen – der du med 
VR-briller kan gå rundt i landsbyen og utløse 
fortellinger ved objektene, var et studentpro-
sjekt5 i Web Documentary ved Høgskulen i 
Volda. 

Noter
 1. Kallevig mfl. (2016).
 2. Hedwig (2017).
 3. Sánchez Laws (2017a).
 4. Ludwig mfl. (2016). 
 5. Sánchez Laws (2017b).
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Jesper Huor

Utrikesjournalistik med Virtual Reality

Journaliststudenterna i Stockholm utvecklade en egen app

Sommaren 2016 fick jag upp ögonen för VR, 
Virtual Reality. Det beskrevs som spjutspet-
sen inom medieteknik och spåddes bli nästa 
digitala megatrend. Även inom journalistik. 

I USA hade pionjärer som Noony de la 
Pena i flera år arbetat med interaktiva doku-
mentärer,1 som upplevs genom avancerade 
VR-glasögon, i syfte att på ett nytt sätt skapa 
empati hos mediekonsumenten, och nu lan-
serade The New York Times på bred front en 
enklare version av VR-journalistik – 360-vi-
deo – som vem som helst kunde ta del av via 
sin smartphone, en gratis app och ett headset 
i kartong för femtio spänn.2 

Jag skaffade Times-appen och gillade vad 
jag såg. Starka kortdokumentärer från flyk-
tingläger och krig – där tittaren kunde se sig 
omkring åt alla håll. 

Det skapade närvaro, kändes nytt och fräckt. 
Det här måste vi testa på JMK, tänkte jag. 

Utan en aning
Utan att ha en aning om hur tekniken funka-
de, eller vad vi behövde för utrustning, skrev 
jag in ”VR-journalistik” på schemat för kursen 
Digitalt berättad journalistik,3 som jag skulle 
ha samma höst. 

Sen började jag ångra mig. Bästa kameran 
kostade en halv miljon. Och jag hade ingen 
budget. Hur redigerar man? Måste vi bygga en 
app? Som tur är fick jag hjälp. JMK:s mångsi-
dige utvecklare Fredrik Mårtenson förklarade 
det tekniska och lovade att bygga en app ”JMK 
VR”. Ett nödrop på Facebook satte mig i kon-
takt med Jann Lipka, Sveriges främste 360-fo-

tograf och nestor med över tio års erfarenhet, 
som bjöd in mig till sin studio. 

Pengar materialiserade sig. Efter visst tjat 
frigjorde min chef en blygsam summa. Och 
appen blev grym. Det ena gav det andra och 
allt kändes ljust. 

Tills studenterna dök upp. 

Libanon och Moçambique
Journaliststudenter var unga och begåvade 
som alltid – men knappast ”early adopters”. De 

Journaliststudenterna Fanny Rehnman och Martin 
Adlercreutz filmade i Accras slum i Ghana (ovanför), 
Ida Vanhainen i Beirut i Libanon.

Jesper Huor, lärare på deltid i journalistik på 
kandidat- och masternivå, arbetar vid Insti-
tutionen för Mediestudier (IMS) på Enheten 
för journalistik, medier och kommunikation 
(JMK), Stockholms universitet. I övrigt för-
fattare och dokumentärproducent.
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älskade att skriva långt, sa de, och ville publi-
cera sig i pappersmagasin. När jag berättade 
om 360 och VR såg de bara trötta ut. Någon 
ställde gnälliga frågor. En annan facebookade 

Studenten Matilda Lann åkte till Moçambique med 
denna utrustning i bagaget.

förstrött. Nu kör vi i alla fall, sa jag och lock-
ade med löften om pengabidrag till flygresor. 

Mot alla odds gick allt bra! I en första om-
gång fick studenterna bekanta sig med tekni-
ken och gjorde 360-rep om bland annat graffiti 
och körsång. Det såg inte så pjåkigt ut. Flera 
studenter gick vidare och gjorde visuellt starka 
utrikesreportage. 

Någon for till Beirut och filmade ett gäng 
arabiska tjejer som bildat Libanons första Rol-
lerderbylag. Det blev effektfullt – i en scen 
kunde man känna rörelsen när tjejerna susar 
fram på sina rullskridskor längs strandpro-
menaden Le Corniche, i det mjuka skym-
ningsljuset. Dokumentären kom att visas på 
en filmfestival, VR SciFest. 

Två studenter reste till Ghana och gjorde 
ett reportage om barnslavar som publicerades 
av Aftonbladet.4 

Mest imponerande blev dock en dokumen-
tär från Moçambique, om flyktingar som bor i 
ruinerna av ett kolonialt lyxhotell. En hisnan-
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Utrikesjournalistik med Virtual Reality

de vacker plats i sig. Full av liv och rörelse med 
springande barn, män och kvinnor i rörelse, 
passar den ovanligt bra för 360-formatet. Det 
är en mäktig upplevelse att ta del av filmen. 

Roligt och jobbigt
Under arbetsprocessen har nya problem har 
dykt upp. En del intressanta. 

Eftersom kameran filmar i alla riktningar – 
hur göra för att filmaren själv inte ska synas? 
Gömma sig bakom en pelare, låta någon av 
personerna i reportaget bära kameran, eller 
faktiskt synas – och använda det i reportaget? 

Annat var bara jobbigt. Ett flyktingbarn i 
Moçambique trodde att den bollformade ka-
meran var just en boll – och sparkade den all 
världens väg. Så linserna spräcktes. På den 
enda 360-kameran i landet!

Nya kurser
Jag tar mig friheten att dra några slutsatser. 
Tekniken är inte tillräckligt bra än, illusionen 
av att ”vara på plats” funkar bara delvis, vilket 
gör det lätt att bli illamående, så kallad ”VR-
sickness”. Ett medium man lätt mår illa av har 
svårt bli riktigt stort.

 Men framförallt är problematiskt att 
stänga in människor i headset – det isolerar 
användaren från omvärlden och från andra 
människor. Så 360 och VR är kanske inte jour-
nalistikens framtid, utan en nisch – som kom-
mer att fortsätta utvecklas. Funkar bäst som 
komplement till journalistisk i andra format. 

Just nu har jag lättare att se journalistisk 
potential i AR, Augmented Reality, som istället 
för att stänga in användaren i en digital värld 
lägger ett digitalt filter över verkligheten. 

För oss på JMK har projektet varit värde-
fullt. Vi är inte lika rädda för att testa helt ny 
teknik, och inser att det går att göra mycket 
med begränsade resurser. Arbetet med ap-
pen och studenternas filmer har också öppnat 
nya kontakter och nätverk för mig, inte minst 
på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 
(KTH).

 Nu, höst 2017, ska till exempel jag och 
Elena Malakhatka, KTH-doktorand och in-
ternationell VR- och AR-guru, hålla en två 
veckors workshop på samma kurs, i samar-
bete med arkitektbyrån White. Samtidigt kör 
jag ännu en vända med JMK:s VR-app och 
360-reportagen. 

Och nästa år? Då gör vi kanske något helt 
annat.

Noter
 1. Se hennes webbsida http://www.immersivejourna-

lism.com.
 2. Se http://www.nytimes.com/marketing/nytvr.

Appen JMK Play

Presentation av appen:
http://www.jmkplay.

se/vr

Appen för iPhone:
https://itunes.apple.

com/us 
/app/jmk-vr/

id1170491707?mt=8

Appen för Android: 
https://play.google.

com/store/apps/
details?id=com.jmkvr

 3. Se kursbloggen: https://jmklab2016.wordpress.com.
 4. Artiklarna i text och bild finns här: https://www.

aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/
mmXlO/har-saljs-barn-for-220-kronor--av-sina-
egna-foraldrar.


