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Problemidentifikation

• Målet er at forstå, hvordan teknologi hænger sammen med 
mennesker i netværk på den måde, som aktør-
netværkteorien tænker det, dvs. at menneske og teknik 
ikke er modsætninger, men integrerede i hinanden.

• Afledt heraf bliver medieret undervisning interessant, 
herunder vidensøkologi, cross action learning, blendede 
undervisningsformer, modalitets- og 
repræsentationsproblematikker, samt ikke mindst 
modernitetsteori og dannelse.

• Endelig er teknologiforståelser centrale i fænomenologisk 
optik, fordi medier gør noget  ved os og teknologien ikke 
bare er uden for os, men inden i os som et mindsæt og en 
kropslig indlejring.



Mediehistorie

• 1945: Første programmerbare computer

• 1948: Transistorradioen opfindes

• 1951: Første tv-udsendelse fra Danmarks Radio

• 1958: Første danske computer

• 1969: Internettets start

• 1971: Mikroprocessoren opfindes

• 1971: Den første e-mail sendes

• 1975: Microsoft grundlægges

• 1975: IBM 5100 på gaden: PC-prototype

• 1976: Apple computer

• 1978: Telefaxen

• 1980: Bredbåndsteknologien

• 1983: Tekst-tv indføres i Danmark

• 1984: Apple McIntosh-computer

• 1985: Hybridnettet vedtages

• 1988: TV-2 sender: monopolet brydes

• 1991: World Wide Web

• 1992: Mobiltelefonen

• 1993: Den første browser opfindes 

• 1998: MP3-afspilleren opfindes

• 1998: Robinson-ekspeditionen vises

• 2000: E-mail og sms udbredes

• 2000-tallet: Chat-fora og blogs udbredes

• 2001: Gratisaviser begynde at udkomme

• 2004: Web 2.0

• 2005: pod-casting

• 2005: DAB-radio

• 2006: Tv-2-News

• 2007: iPhone og andre smartphones

• 2008: 3D-printere og fablabs/makerspaces

• 2010: iPad og Samsung Galaxy

• 2011: iPad2 + iPhone 4S

• 2012: iPad3 + iPhone5 + 4G-mobilnet

• 2013: iPad Air, iPhone 5S og Galaxy S5

• 2014: iPhone 6, iWatch og Galaxy Watch

• 2015: Iphone 6s, iPad Pro, iPen

• 2016: iPhone 7, Galaxy note 7, VR briller.

• 2017: iPhone X, Galaxy 8

• 2018: Playstation 5????



Dagligt medieforbrug 2017



Pandoras æske

• Web 1.0 gjorde databaser og hjemmesider 
tilgængelige for brugerne. 

• Web 2.0 skabte de sociale medier og 
muliggjorde brugergeneret indhold.

• For undervisningen blev 1. fase et farvel til 
lærebogens og underviserens 
vidensmonopol, 

• Web 2.0-teknologier muliggjorde kreative 
elevproduktioner og deling af viden. 

• På Web 3.0 registreres hvert et klik, du 
foretager dig på din computer

• Det er dette net, der omklamrer individet og 
skaber filterbobler. 

• Det semantiske web har åbnet en Pandora-
æske af plager: populisme, plagiat, 
postfaktualitet og shitstorme for bare at 
nævne fire. 



Web 4.0?

• Tingenes 
internet

• Selvkørende 
biler

• Robotter

• Algoritmer

• Kunstig 
intelligens

• Distortion



Disruption
• Disruption stammer fra Clayton M. Christensen fra Harvard University :
• ”En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver 

eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller.”



Disruption på Christiansborg
link

https://www.youtube.com/watch?v=j1qAU9wm0jE


Hvad betyder ’medieret virkelighed?

• Medium stammer fra latin og betyder mellemled, midte eller 
mellemværende

• Et medie er et mellemled mellem modtager og afsender, hvor al 
kommunikation er medieret, hvad enten det gælder tale, skrift, 
billeder, film eller virtuelle tekster. 

• Virkelighed er afledt af virkelig, der betyder reel, faktisk, egentlig, 
autentisk.

• Virkelighed er altså betegnelsen for det reelle eller faktiskes 
beskaffenhed.



Teknologier  er ikke neutrale, men 
forandrer krop og mindset link

link2

LU17/Samsung Official TVC  Ostrich - YouTube.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=vEEVu4w5LTE


Don Idhes teknologifilosofi

• Teknologisk mediering handler ikke om teknologiers 
mediering mellem præeksisterende subjekt og objekt

• Relationen mellem subjekt og objekt findes altid allerede 
forud for den selvstændige eksistens af subjektet og objektet

• Hvad subjektet er, og hvad verden er, bliver til gennem 
teknologisk mediering

• Teknologi kan selektere, forstærke og forstørre virkeligheden

• Forstærkning af et aspekt af virkeligheden gennem 
teknomedieret perception medfører ofte en reduktion af 
perceptionen på andre måder



Teknologisk mediering 
i undervisning

• Hermeneutiske relationer

• jeg → (teknologi - verden)

• Den teknologiske 
mediering foregår som en 
oversættelses- og som en 
fortolkningsproces

• Kropslig tilstedeværelse i 
er ikke nødvendig for 
medieringen: 
læringsplatforme, 
livestreaming, MOOCS, 
blended learning

• Afstand i tid og rum –
asynkron forbindelse



Idhe: Here-body and image-body

• Don Ihde adskiller de to niveauer i sin 
analyse af Virtual Reality i bogen Bodies
in Tecnology (2002), hvor han operativt 
skelner mellem ‘here-body’ og ‘image-
body’. ‘

• Here-body’ er personens virkelige krop, 
som er tilstede i en fysisk og historisk 
given situation. I dette tilfælde er der tale 
om embodiment, hvor den fysiske 
tilstedeværelse bærer den 
fænomenologiske verden. 

• I personens ‘Image-body’ fordobles 
kroppen, fx den hånd, der skyder i spillet. 

• Når det handler om VR, er der tale om 
disembodiment, hvor den virtuelle hånd 
reagerer på taktile og kinæstetiske 
påvirkninger fra personens fysiske hånd. 



Aktør-netværk-teorien

•Bruno Latour (f. 1947) forsøger med Aktør-
Netværk-Teorien at forene de tre adskilte 
områder: natur, samfund og sprog 
•Dette for at understrege, hvordan 
mennesker og ikke-mennesker kan være 
aktører, som er integreret i netværk, til 
tider lukket inde i en sorte bokse. 
•Begreberne (aktør, sort boks, netværk,) 
handler om, hvilke roller aktører og 
knudepunkter spiller for et givent felt



Aktører

• Bruno Latour vil gerne have, at vi forstår, at aktørerne i et netværk står på 
felter (aktanter), dvs. at de kan udskiftes med andre aktører, som også kan 
være andet end mennesker, fx tekniske gadgets,. 

• Latour definerer en aktør som ’et resultat udstyret med en karakter’: ”En 
aktør i aktør-netværksteori er en semiotisk definition – en aktant, dvs. 
noget, der handler, eller som får aktivitet fra andre. (…) En aktant kan 
bogstavligt talt være hvad som helst.” (Latour 2006: 214)

• Aktører er "enheder, der gør ting" (Latour, 1992a, s. 241, fremhævet i 
originaludgaven). Selv i denne den mest minimale definition er der lagt vægt 
på den afgørende forskel fra den mere konventionelle sociologisk definition 
af aktører som "sociale enheder". 

• Det er mindre vigtigt om aktører er det ene eller det andet sociale eller 
teknologiske enheder, hvorimod handlingsaspektet bliver understreget. 



NETVÆRK

Netværk
Ved siden af aktører er netværk det andet centrale begreb derfor navnet Aktør-
Netværk-Teorien . Betegnelsen netværk er defineret som "en gruppe uspecificerede 
relationer mellem enheder, hvis natur i sig selv ikke er målbestemte.”
Bruno Latour vil gerne have, at vi forstår, at aktørerne i et netværk står på felter 
(aktanter), dvs. at de kan udskiftes med andre aktører, som også kan være andet end 
mennesker, fx tekniske gadgets, love eller ting fra naturen
Der findes tre typer netværk: CENTRALLISEREDE,, DISTRIBUEREDE OG RHIZOMATISKE 
NETVÆRK.



Blackboxing

• Blackboxing: An expression from the sociology of science that refers to the way scientific and 
technical work is made invisible by its own success. When a machine runs efficiently, when a 
matter of fact is settled, one need focus only on its inputs and outputs and not on the eternal 
complexity. Thus, paradoxically, the more science and technology succeed, the more opaque 
and obscure they become.

• (Latour 1999: 304)

• "En sort boks indeholder det, der ikke længere behøver at blive overvejet de ting, hvis 
indhold er blevet ligegyldigt"(Callon, Latour, 1981, s. 285).

• En sort boks er derfor en ordning, som uanset hvor omdiskuteret dets tilblivelseshistorie 
har været, nu er så stabilt og sikkert, at det kan behandles som en kendsgerning, hvor kun 
inputtet og outputtet tæller, fx penge og bankdrift

• Selve termen er taget fra kybernetikken, hvor den betegner et maskineri eller et sæt af 
kommandoer, som måske er særdeles kompliceret, men som kan erstattes med en boks, 
fordi den er regulær og stabil 

• Stabiliteten af den sorte boks påvirkes af omkostningerne ved at åbne den igen. 

• Dette afhænger ikke blot af de samfundsmæssige grupper og procedurer, som er indeholdt i 
boksen, men også af de materialer, den rummer. 

• Jo mere en boks forekommer at være lukket, jo mere antages de netværk, den rummer, selv 
at være pålidelige. "Jo mere automatisk og jo so

• Med andre ord: en sot boks indeholder et forseglet netværk af mennesker og genstande.



MobilePay som en sort boks

• Forestil dig, at du er i biografen og har lagt ud for billetterne. Da dine venner ankommer til biografen, fortæller 
du dem, hvad de skal af med, og de betaler alle hurtigt med MobilePay. Og så er den ged barberet.

• Det at overføre penge med mobiltelefon er overhovedet ikke naturligt, men udtryk for et netværk med mange 
aktanter (roller, teknologier og semantik) og aktører (involverede parter). 

• Betalingen foregår via en app, som konnekter to telefonnumre, der forbinder to konti, måske i to forskellige 
banker. Pengebeløbet er bare et tal, men hvad er der gemt bag denne transaktion?  Der er gemt en lang 
kulturhistorie inde i forløbet.

• Den begynder med bytteøkonomi, hvor man udveksler naturalier. Som Karl Marx viser det i Das Kapital (1867), 
bliver det primitive bytte efterhånden afløst af en fælles ækvivalent, fx guld eller sølv. Efterhånden abstraheres 
guldvægten til en mønt med et tal, som senere erstattes af pengesedler, checks og gøres helt abstrakt med 
betalingskort. Alle disse betalingsformer skjuler prisdannelsen, og hvor værdierne kommer fra. 

• Værdien af en vare afgøres af markedet (bytteværdien), mens dens værdi for køberen afhænger af dens 
brugsværdi inden for en given behovsstruktur. 

link

http://danskebank.dk/da-dk/private-banking-elite/bank-online/pages/mobilepay.aspx


Cross Action Spaces

Isa Jahnkes model for Cross-Action-Spaces. Janke 2016: 6.



Før, senere, nu, om lidt



Vidensøkologi



Digitale habitater

Digitalt habitat ifølge Wenger, White og Smith 
2009: 6.



Didaktisk design ifølge Kress og Selander



Designfaser

• Hvid: at give form (ide)

• Blå: formgivningshandlingen (proces)

• Rød: manifestation af ide (model)

• Grøn: resultat, produkt (praksis)



Isa Jahnkes model for lærerroller



Affordance
– man kan åbne en øl og champagne med mange ting

• Begrebet affordance er opfundet af den 
amerikanske psykolog James Gibson og 
skal forstås som de muligheder, vi 
opfatter, at teknologien stiller til 
rådighed. 

• Det interessante ved teknologiens 
affordance er, at vi ikke altid anvender 
teknologien til det, den er designet til, 
men det vi opfatter, at den er designet 
til. 



Didaktisk design Silkeborg link

https://docs.google.com/document/d/1qhLB1103O5Bqxgt1s7Q45qVMBwYpq3ehP4eqlz_zcrc/edit


link

link

https://flippedclassroomworkshop.weebly.com/om-flipped-classroom.html


Sugarcoating: at få broccolien ned?

WA 4.11.2016



Robotjulekalender i Ans



Dannelse som flydende betegner

• Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine 
digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med 
andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet. 
Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning 
kan det udtrykkes således:

• Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence

• (Skov & Brøndum 2016)

•

• Ordet dannelse stammer fra det tyske "Bildung" 

• Bildung betyder i sin oprindelige form "Jesus til efterfølgelse” dvs at 
følge et forbillede.

• Dannelse er et af de mest uafklarede begreber, vi har. Det skyldes ikke 
alene, at dannelse er en vanskelig problematik, da det handler om noget 
så grundlæggende som at blive menneske i og gennem et samfund, men 
også at dannelse er et middel til at fremme noget andet.

• (Hammershøj, 2017 s.  31)

Problematisk 
ligning



Hegel: Åndens fænomenologi (1807)

I sit hovedværk Åndens fænomenologi (1807) hævder filosoffen G.W.F. Hegel (1770-1831), at 

mennesket lider af ulykkelig bevidsthed, fordi det er sat i verden uden formål og ikke kan finde 

mening i kraft af sig selv. Ved at drage ud og gøre erfaringer møder og oplever individet noget 

andet end sig selv, hvorved det overvinder fremmedheden og gør det fremmede hjemligt, dvs. 

integrerer det i sin personlighed, så man bliver bevidst om, hvem man selv er.

Det er takket være dannelse, individet gør sig gældende og bliver virkeligt. Individets sande oprindelige 
natur og substans er som den ånd, der må fremmedgøre sig fra sin naturlige væren. Denne yderliggørelse
er derfor både individets formål og dets væren. Den bevægelse, hvori individet danner sig, er dermed 
samtidig dets udvikling som det almene.

(G.W.F. Hegel)

Bevidsthed

(Hjemme)

Selvbevidsthed

(Hjem)

Fremmederfaring

(ude)



Almendannelse og specialisering

• Wilhelm von Humboldt (1767-1835), grundlægger i en seks sider lang 
programartikel Teorien om den menneskelige dannelse (1794) den 
moderne dannelsestænkning. 

• For at uddanne borgere havde staten brug for et uddannelsessystem, 
der virkede alment dannende og fagligt specialiseret på en gang.

• Det er ved at betragte og sammenligne de mangfoldige slags 
menneskelige aktiviteter, at ånden ledes til det midtpunkt, hvor alt, 
der påvirker os, samler sig. Ledet af dette perspektiv vil 
betragtningen flytte sig fra genstandenes uendelighed til det deres 
mangfoldige samvirke; billedet af vores aktiviteter, som vi ellers kun 
erkender delvist og i deres brudstykker, vil her vise sig i et oplysende 
og samlende spejl på én gang, i umiddelbar relation til vores indre 
dannelse. (Humboldt, 1986: 4)



Digital dannelse

•Digital dannelse er et meget anvendt, men 
problematisk begreb. 

•Dannelse handler grundlæggende om at vide, hvem 
man selv er i forhold til de andre, den kultur, der 
omgiver en, og den historie, man er en del af. 

•Dannelse er kropslig, kognitiv og social og består 
derfor ikke af 0 og 1-taller. 

•Der er derfor tale om contradiction in terms

•Det betyder ikke, at man ikke skal kunne noget med IT, 
for det skal man. Også på en dannet måde. 



Computational Thinking 
- og den hermeneutiske cirkel



Design Thinking
link

https://www.thinglink.com/scene/1014468741657788417


Hvilken dannelse?

• Et tidssvarende dannelsesbegreb handler om at give eleverne viden og 
værktøjer, så de kan se sig selv i og gennem det samfund, som de skal 
deltage i. 

• Derfor involverer et tidssvarende dannelsesbegreb ikke 
teknologiforståelse som et instrumentelt script, som det kendes fra 
informatik og edb-fag, men som en udforskning af, hvordan teknologi 
fungerer i verden, herunder i medier og et medialiseret samfund. 

• Dannelse handler derfor om at forstå de forandringer, som digital 
teknologi har gennemsat i samfundet, og hvordan vi alle på godt og ondt 
er filtret ind i teknologi.

• Målet er at sinde eleverne, så de selv kan vende problemer og finde
løsninger. 


