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Agenda	  	  
1.  Hvordan	  er	  undervisning	  (u)mulig	  i	  det	  nye	  mediemiljø?	  

•  Præmis	  1:	  Undervisning	  er	  kommunikaZon	  
•  Præmis	  2:	  Nye	  kommunikaZonsmedier	  -‐>	  nye	  kommunikaZons(u)muligheder	  	  

2.  Svar	  1:	  SystemteoreZsk	  forståelse	  	  
•  Undervisning	  =	  lukket	  kommunikaZonssystem,	  der	  udvider	  sine	  muligheder	  

med	  nye	  medier	  	  
•  Begrænsninger	  ved	  svar	  1:	  Den	  nye	  åbenhed	  og	  ændrede	  omverden	  

3.  Svar	  2:	  Hybrid	  af	  Systemteori	  +	  Aktør	  Netværks	  Teori	  
•  Undervisning	  =	  lukket	  system	  +	  åbent	  netværk,	  kræver	  et	  dobbelt	  blik	  
•  Bevidsthederne	  i	  undervisningens	  omverden	  =	  i	  sZgende	  grad	  cyborgs	  
•  Samlet	  model,	  syntese	  

4.  DidakZske	  konsekvenser	  	  
•  Socio	  Media	  Educa,on	  eksperimentet	  

5.  Konklusion:	  Den	  hybride	  undervisningssituaZon	  	  
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Skoleklasser	  i	  1900,	  1936,	  1975	  og	  2012:	  noget	  nyt?	  
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Digitale	  medier	  og	  social	  ambivalens	  

•  Ændringer	  i	  mediemiljøet	  giver	  en	  række	  ambivalente	  
situaZoner	  omkring	  ansvar,	  handling	  og	  interak5on	  

•  Hvem	  har	  ansvaret?	  Hvad	  må	  man	  gøre	  hvornår	  og	  hvem	  
skal	  man	  interagere	  med	  hvornår?	  

•  De	  første	  re-‐akZoner:	  forbud	  eller	  ligegyldighed	  –	  skaber	  
ikke	  et	  effekZvt	  nyt	  opfangelsesapparat	  
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Svar	  1:	  Skolen,	  klassen	  og	  eleven	  	  
ud	  fra	  Luhmann	  
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KommunikaZon	  og	  bevidsthed	  om	  
omverden	  
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Ændringer	  i	  mediemiljøet	  
•  Ændrer	  Zds-‐	  og	  rums-‐	  
forhold	  for	  percepZon	  og	  
kommunikaZon	  og	  giver	  
nye	  informaZons-‐
situaZoner	  	  



Sidste	  gang	  var	  i	  1960erne	  
•  Det	  gamle	  normsystem	  blev	  inadækvat	  med	  
introdukZonen	  af	  de	  analoge	  elektroniske	  medier	  

•  Gennem	  kommunikaZon	  i	  det	  nye	  mediemiljø	  
dannedes	  der	  igen	  adækvate	  normer	  



Nye	  medier	  og	  undervisning	  
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Vurdering	  af	  svar	  1	  
Det	  træffende	  	  
	  
•  Den	  systemteoreZske	  forståelse	  er	  

træffende	  i	  forhold	  Zl	  skoleklassen	  i	  det	  
20.	  århundrede	  	  

•  Et	  lukket	  rum,	  en	  lærer,	  en	  lærerbog,	  en	  
klasse,	  en	  eksamen,	  et	  fag..	  	  

•  KommunikaZonen	  opbygges	  selv-‐
referenZelt	  ligesom	  en	  hjerne:	  få	  ydre	  
input	  sammenlignet	  med	  antallet	  af	  
indre	  operaZoner	  og	  relaZoner	  

•  Undervisningen	  lukker	  sig	  i	  såvel	  
sagsdimensionen	  (et	  fag,	  bestemte	  
temaer,	  fælles	  interakZonshistorie),	  
,dsdimensionen	  (lekZoner,	  progression),	  
socialdimensionen	  (en	  bestemt	  klasse	  og	  
dens	  lærere)	  

•  Uforudsigelig	  læring	  da	  funkZon	  af	  
undervisning	  +	  psykosocial	  baggrund	  mv.	  	  

•  Ikke-‐undervisnings-‐kommunikaZon	  i	  
undervisningen	  er	  let	  at	  observere,	  
kontrollere,	  udgrænse,	  ”akode”.	  	  
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Det	  mindre	  træffende	  	  
	  
•  Den	  systemteoreZske	  forståelser	  passer	  

mindre	  godt	  på	  undervisning	  i	  det	  21.	  
århundrede	  	  	  

•  Undervisningsrummet	  er	  gennemhullet,	  
mange	  kan	  blande	  sig	  i	  kommunikaZonen,	  
der	  ikke	  klart	  afgrænser	  sig	  rum-‐Zdsligt,	  
sagligt	  og	  socialt	  –	  det	  er	  blevet	  langt	  
mere	  åbent	  

•  Der	  er	  nu	  mere	  kommunikaZon	  ind	  og	  ud	  
af	  klassen	  end	  kommunikaZon	  i	  klassen,	  
hvorfor	  undervisning	  ikke	  længere	  
fungerer	  analogt	  med	  hjernens	  lukkethed	  

•  Uforudsigelig	  læring	  funkZon	  af	  
undervisning	  +	  psykosocial	  baggrund	  mv.	  +	  
læringsnetværk	  	  

•  Ikke-‐undervisning	  i	  undervisningen	  er	  
blevet	  mere	  omfangsrig	  (jf.	  chat	  omsat	  Zl	  
papirkugler)	  og	  mere	  intransparent	  og	  
svær	  at	  udgrænse	  og	  ”akode”.	  Ydre	  
Forbuds-‐	  og	  kontrol-‐strategier	  slår	  ikke	  Zl.	  	  



Svar	  2:	  systemteori	  +	  ANT	  
	  
•  Ledetråd:	  Undervisning	  i	  det	  21.	  århundrede	  er	  en	  hybrid	  af	  

undervisning	  og	  ikke-‐undervisning,	  af	  undervisningsfællesskab	  
og	  læringsnetværk,	  af	  lukkethed	  og	  åbenhed,	  af	  menneske	  og	  
teknologi	  -‐>	  kræver	  en	  hybrid	  teori-‐dannelse	  	  

•  NB:	  sådan	  har	  det	  ”alZd	  været”,	  men	  hybriden	  er	  blevet	  mere	  
omfangsrig	  –	  hybridiseret	  nu..	  	  

•  Løsning:	  Luhmanns	  systemteori	  +	  Latours	  aktør-‐netværks-‐
teori,	  med	  lidt	  hjælp	  fra	  medieteori	  og	  Haraways	  cyborgteori	  	  
-‐>	  kan	  Zl	  sammen	  give	  en	  god	  forståelse	  af	  den	  aktuelle	  
virkelighed	  	  
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Latour:	  den	  dobbelte	  hybridisering	  	  
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Menneske	  
Samfund	  

Naturen	  

Renselsesarbejde	  +	  
transla,onsarbejde	  

Sprogmanden	  
Pistolmanden	  
Internetmanden	  
Smartphonemanden	  
TwiPermanden	  
Etc.	  	  	  
	  

Menneske-‐sprog	  
Menneske-‐dyr	  
Menneske-‐pistoler	  
Menneske-‐kabler	  
Menneske-‐redskaber	  
Etc.	  	  	  
	  

=>	  Undervisning	  bliver	  mulig	  gennem	  komplekse	  kollekZver	  
med	  dobbelte	  hybridiseringer:	  fx	  tavle-‐læreren	  ó	  lærer-‐tavle	  	  

Komplekse	  kollekZver	  
muliggør	  menneske	  og	  samfund	  

transformerer	  

Mening	  
Kultur	  	  
Etc.	  	  

Aktør-‐Netværk	  



Den	  hybridiserede	  undervisning	  
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•  Undervisning	  bliver	  mulig	  gennem	  komplekse	  kollekZver	  med	  dobbelte	  
hybridiseringer:	  fx	  tavle-‐læreren	  ó	  lærer-‐tavle	  	  

•  Den	  nye	  mediesituaZon	  =>	  øget	  hybridisering	  –	  og	  undervisningens	  form	  og	  
udfald	  anænger	  af,	  hvilke	  alliancer	  med	  de	  nye	  medier	  der	  mobileres	  af	  
lærere,	  skolen,	  eleverne,	  forskerne	  etc.	  	  	  

•  De	  nye	  medier:	  dobbelt	  potensering	  af	  undervisning	  og	  ikke-‐undervisning	  	  

Undervisning	   Ikke-‐undervisning	  

Renselsesarbejde	  +	  
transla,onsarbejde	  

Tavle-‐læreren	  
TwiPer-‐læreren	  	  
Facebook-‐eleven	  
Film-‐eleven	  

Lærens	  tavle	  	  
Lærernes	  TwiPer	  	  
Elevens	  Facebook	  
Lærens	  film	  	  
	  



Hybridisering,	  cyborgifisering	  
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Languageman	  

Tabletman	  

Printman	  

Electronicman	  

Smartphoneman,	  TwiPerman	  



Luhmann	  og	  hybridisering	  	  
•  Luhmann	  og	  teknologi	  
•  Medier	  som	  teknologi	  
•  Medier	  og	  samfundsevoluZon	  
•  KompleksitetssZgning	  på	  begge	  sider	  af	  disZnkZonen	  
mellem	  psykiske	  og	  sociale	  systemer	  

•  Nye	  medier	  giver	  et	  overskud	  af	  muligheder	  og	  
samfundet	  kondenserer	  former	  i	  det	  nye	  
mulighedsrum	  

•  Det	  lukkede	  klasserum	  åbnes,	  men	  det	  er	  sådan	  set	  
forudset	  af	  teorien	  at	  nye	  medier	  danner	  basis	  for	  nye	  
former	  i	  samfundet.	  
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Det	  psykiske,	  det	  sociale	  og	  teknologi	  
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Psykiske	  systemer	   Sociale	  systemer	  

AlZd	  allerede	  kastet	  i	  teknologi	  	  

Medie-‐	  eller	  teknologigørelsen	  af	  ler	  fordrer	  og	  giver	  plads	  Zl	  en	  gensidig	  
kompleksitetssZgning	  og	  ændrer	  samZdig	  både	  samfund	  og	  bevidsthed:	  via	  
(medie)teknologi	  hybridiserer	  de	  hinanden	  gensidigt.	  	  



Samlet	  model	  
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Undervisning	   Ikke-‐undervisning	  

Renselsesarbejde	  +	  
transla,onsarbejde	  

Tavle-‐læreren	  
TwiPer-‐læreren	  	  
Facebook-‐eleven	  
Film-‐eleven	  

Lærens	  tavle	  	  
Lærernes	  TwiPer	  	  
Elevens	  Facebook	  
Lærens	  film	  	  
	  



DidakZske	  konsekvenser,	  SME	  

•  Hvad	  skal	  lærerne	  sZlle	  op	  i	  denne	  situaZon	  
•  SME,	  den	  eksperimentelle	  måde	  at	  svare	  på	  
•  Normer	  der	  undermineres	  og	  gøres	  
inadækvate	  af	  de	  nye	  informaZons	  og	  
kommunikaZonssituaZoner	  der	  kommer	  med	  
de	  nye	  medier.	  
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SME-‐dogmet:	  Det	  dobbelte	  benspænd	  

	  	  	  	  	  	  Forbud	  mod	  forbud	  og	  ligegyldighed	  
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Model	  1:	  mediedidakZsk	  trekant	  
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Et	  enkelt	  eksempel	  	  

•  TwiPer-‐live-‐analyse	  af	  filmen	  ’Kundskabens	  
træ’	  der	  blev	  sendt	  i	  alt	  190	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Tweets	  under	  filmen	  



Resultat	  

•  Ifølge	  læreren	  fik	  flere	  eleverer	  fat	  i	  
personerne	  og	  handlingen	  i	  filmen	  

•  Nogle	  skrev	  ikke	  selv,	  men	  fik	  alligevel	  udbyPe	  
af	  det	  de	  andre	  skrev	  

•  Alle	  har	  noter	  Zl	  	   	   	   	   	   	   	  filmen	  
bageser	  

•  Ikke	  så	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  
afslappende	  







Tre	  grove	  posiZoner	  

1.  Slappe	  af	  og	  bare	  lade	  sig	  underholde	  af	  
filmen	  

2.  Spille	  computerspil,	  gå	  på	  Facebook,	  eller	  fx	  
at	  læse	  avisarZkler	  under	  filmen	  

3.  at	  være	  akZvt	  analyserende	  og	  deltage	  i	  
kollekZvet,	  der	  sammen	  får	  styr	  på	  filmen	  og	  
samZdig	  producerer	  fælles	  noter	  Zl	  senere	  
brug	  



Model	  2:	  Læringsfællesskab	  +	  Læringsnetværk	  

sociale	  
medier	  

Sociale	  medier	  

Læringsfællesskab	   Læringsnetværk	  

• RelaZon	  1:	  <-‐	  informaZon	  
• RelaZon	  2:	  -‐>	  formidling	  
• RelaZon	  3:	  <-‐>	  interakZon	  

Grunde	  
• Udvidet	  perspekZv	  (vs.	  
ekkorum)	  

• Faglig	  kulZvering	  af	  åbningen	  
• Blive	  reflekteret	  om	  
kompleksiteten	  af	  sociale	  
medier	  

• Hjælpe	  (især	  svage)	  elever	  
med	  at	  opbygge	  
læringsnetværk	  

• Varighed	  





Konklusion	  
•  Undervisning	  i	  det	  nye	  mediemiljø	  eksemplificerer	  en	  ny	  hyper-‐hybrid	  samfundsform	  

på	  mikroniveau,	  hvor	  kommunikaZon	  i	  klassen	  kombineres	  med	  kommunikaZon	  ind	  og	  
ud	  af	  klassen	  muliggjort	  gennem	  digitale	  netværksopkoblede	  cyborg-‐mennesker	  	  -‐>	  

	  
–  Dobbelt	  potensering	  af	  undervisning	  og	  ikke-‐undervisning	  i	  undervisningen	  
–  Opmærksomhedsstrid	  og	  mulZpelt	  pres	  på	  bevidsthedernes	  opmærksomhed	  
–  En	  hybrid	  kommunikaZons-‐struktur,	  krævende	  en	  dobbelt	  kompleksitetsredukZon	  	  
	  

•  De	  normaZvt-‐didakZske	  fordringer	  heraf	  er:	  	  

–  Den	  nye	  kommunikaZonssituaZon	  fordrer,	  at	  eleverne	  skal	  lære	  at	  blive	  opmærksom	  på	  -‐	  og	  passe	  
på	  –	  deres	  opmærksomhed	  for	  at	  lære	  noget	  

–  Den	  nye	  ambivalente	  situaZon	  kan	  ikke	  løses	  med	  forbuds-‐	  og	  ligegyldigheds-‐strategier,	  men	  
kræver	  at	  lærerne	  hjælper	  eleverne	  med	  at	  udvikle	  opmærksomhedsevner	  og	  medierefleksivitet	  

–  God	  undervisning	  kræver	  simultan	  kulZvering	  af	  læringsfællesskabet	  i	  klassen	  og	  læringsnetværket	  
ind	  og	  ud	  af	  klassen	  

–  Lærerne	  må	  derfor	  udvikle	  en	  hybrid	  pædagogik	  og	  didakZk,	  der	  reflekterer	  over	  spændingen	  
mellem	  undervisning	  og	  ikke	  undervisning	  i	  relaZon	  Zl	  den	  nye	  cyborg-‐omverden	  -‐	  som	  både	  er	  
rePet	  mod	  at	  udvikle	  læringsfællesskab	  og	  læringsnetværk	  

–  Kun	  således	  kan	  der	  skabes	  et	  effekZvt	  undervisningsopfangelsesapparat,	  der	  overvinder	  de	  nye	  
opfangelsesvanskeligheder	  og	  løser	  kompleksitetsproblemet	  i	  den	  nye	  hybride	  
kommunikaZonssituaZon.	  	  
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Samlet	  model	  ud	  fra	  Luhmann	  

Cyborgelev	  	  à	  

Cyborgelev	  	  	  à	  

Cyborg-‐
klasse	  	  
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Nye	  fordringer	  Zl	  elever	  

•  Dannelse	  2.0	  
–  Refleksivitet	  
– Opmærksomhed	  på	  opmærksomhed	  

•  MulZtasking	  
•  Sociale	  relaZoner	  
•  Læring	  i	  forskellige	  fag	  
•  Inddragelse	  af	  ressourcer	  og	  netværk	  
•  At	  gøre	  sig	  kalkulerbar	  og	  opnå	  Zllid	  i	  det	  nye	  mediemiljø	  
•  At	  kunne	  selektere	  det	  rigZge	  medie	  Zl	  et	  givent	  formål	  i	  en	  
given	  situaZon	  
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Nye	  fordringer	  Zl	  læreren	  

•  Undervisning	  2.0	  (hybrid	  pædagogik)	  
– Mellem	  forbud	  og	  ligegyldighed	  
–  IniZering	  af	  refleksivitet	  (opmærksomhed,	  
opmærksomhedskonZnuum	  og	  medier)	  

– At	  kunne	  håndtere	  at	  undervise	  med	  Zdens	  
medier	  i	  en	  dynamisk	  situaZon	  (læreren	  som	  
forsker)	  

– Etablering	  af	  magtkæder	  og	  Zllid	  
– Opmærksomhedsopfangelse	  
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