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Forord

Livet i et moderne samfunn kan knapt tenkes uten kulturmøter på en rekke arenaer. 
Mennesker med ulik kulturbakgrunn møtes på skoler og helsestasjoner, i forret-
nings – og organisasjonslivet, i frivillighetsarbeid og i kunsten. Slike møter rommer 
både muligheter og utfordringer, og ofte er utfordringene knyttet til kommunika-
sjonsproblemer. Velfungerende kommunikasjon kan være avgjørende for å utvikle 
forståelse, respekt og samhandling på tvers av kulturgrenser. Det gjelder enten 
kulturgrensene er knyttet til etnisitet, religion, alder, arbeidserfaring eller annet.

Kommunikasjon på tvers av kulturgrenser omfatter ofte andre uttrykks midler – 
andre modaliteter – enn bare ord. Kroppsspråk, bilder, musikk og berøring benyttes 
når ordene alene ikke strekker til. Når vi ikke deler samme forståelsen av ord og 
begreper, vil vi gjerne utvikle elementer av et «tredje språk», et multimodalt språk 
som ikke bygger på faste koder, men mer på intuisjon, livserfaring og øyeblikkets 
muligheter. Men hvordan fungerer egentlig slike sammensatte kommunikasjonsfor-
mer? Virker de alltid forløsende på forståelsen og samspillet mellom menneskene? 
Eller kan de også føre til ytterligere forvirring?

Denne boka består av en rekke studier som behandler disse viktige spørsmålene, 
både teoretisk og empirisk. Alle artiklene handler om multimodal kommunikasjon 
i situasjoner preget av kulturmøter. Men forfatterne benytter forskjellige teorier og 
metoder, og det er mange arenaer for kulturmøter som undersøkes – fra terapeutiske 
samtalesituasjoner via korsang til digital kommunikasjon i ulike nettmedier. Slik 
gir boka et rikt og mangefasettert – og utpreget humanistisk – bidrag til den store 
offentlige samtalen omkring det flerkulturelle samfunn og dets utfordringer.

Boka er et resultat av forskningssatsingen Multimodalitet og kulturendring 

(Multikul) ved Universitetet i Agder. Satsingen har fått øremerkede tildelinger fra 
moderinstitusjonen gjennom de fem siste årene, fra høsten 2010 til sommeren 
2015. Om lag 25 forskere ved UiA – hovedsakelig fra Fakultet for humaniora og 
pedagogikk – har i denne perioden gjennomført en rekke studier av forholdet 
mellom sammensatte, komplekse tekster og ytringer på den ene siden og et samfunn 
og en kultur i hurtig endring på den andre. Noen har arbeidet innen det estetiske 
feltet, andre innen utdanningsfeltet, mens en tredje gruppe har hatt medier og 
samfunnsliv som sitt undersøkelsesfelt. I de fleste prosjektene som er gjennomført, 
har også forskere fra andre institusjoner, og til dels andre nordiske land, deltatt som 
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samarbeidspartnere. Satsingen har ført til en lang rekke bøker og artikler, hvorav 
denne er blant de siste i rekken.

Forfattergruppen bak denne utgivelsen omfatter både unge og veletablerte 
forskere, både UiA-ansatte og kolleger fra andre skandinaviske universiteter og 
høyskoler. Gruppen representerer en rekke disipliner og fagområder, fra lingvistikk 
og litteraturvitenskap via kunstfag og pedagogikk til medievitenskap og visuell 
kultur. Boka representerer dermed et kulturmøte i seg selv, noe som har inspirert 
til en formidlingsform som er forklarende, eksplisitt og disiplinoverskridende. Boka 
kan derfor leses av forskere, studenter og andre som er interessert i temaer knyttet 
til kulturmøter og interkulturell kommunikasjon, uavhengig av hvor de har sin 
faglige bakgrunn.

Som redaktør for boka vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt til å realisere 
utgivelsen. Det gjelder i første rekke alle forfatterne, som har brukt raust av sin tid 
og sin kompetanse til å delta på seminarer, lese hverandres manus og ikke minst 
skrive sine egne tekster i en rekke versjoner og utkast. Det har vært en langvarig, 
men svært givende, lærerik og sosial prosess, der et to-dagers artikkelseminar på 
Strand Hotel Fevik i juni 2014 står som et faglig-sosialt høydepunkt. Dernest går 
takken til Universitetet i Agder, som har støttet prosjektet økonomisk både gjennom 
forskningssatsingen Multikul og gjennom sin ordning for trykkestøtte. Portal forlag, 
med forlagssjef Andreas Aase i spissen, skal ha takk for en meget effektiv og kom-
petent forlagsprosess, der forlagets fagkonsulent, språkvasker, designer og andre i 
redaksjonen har styrket både det vitenskapelige og det bokfaglige nivået i prosjektet. 
Til slutt vil jeg takke alle mine kolleger i Multikul-miljøet for oppmuntringer og 
gode innspill underveis i prosjektperioden og for en god del hyggelig og faglig 
velgjørende selskapelighet.

Martin Engebretsen
Kristiansand, 11. mars 2015



Grænser, barrierer og broer
Kulturmøder og computermedieret kommunikation i online synkrone 
arbejdsfællesskaber

Anne-Mette Nortvig, René B. Christiansen, Asgjerd Vea Karlsen, Maria Spante 
og Kurt Wicke

INDLEDNING OG KONTEKST

Udover at være hinandens naboer har Norge, Sverige og Danmark modersmål, 
der ligger ganske tæt på hinanden. Alligevel ses det ofte, at især unge mennesker 
vælger at kommunikere på engelsk, når de skal tale med hinanden på tværs af 
grænserne (Delsing og Lundin-Åkesson, 2005; Lund, 2011), og mens en del unge 
ses tage til nabolandene for at arbejde, er det ikke tilsvarende hyppigt, at de tager 
uddannelse i nabolandene. Med et større EU-projekt Grænseoverskridende Nordisk 
Undervisning (GNU) har målet været at imødekomme nogle af disse udfordringer 
ved at etablere både praktiske, strukturelle og ledelsesmæssige muligheder for, at 
skoleklasser i grundskolen kan arbejde sammen og lære på tværs af de tre landes 
grænser. Nogle af de helt overordnede mål for projektet har således været at udvikle 
grænseoverskridende undervisningsmodeller i Norden, der kunne mindske de 
mentale og praktiske barrierer for en øget integration mellem de nordiske landes 
uddannelsessystemer, at undersøge, hvordan nye digitale teknologier kunne under-
støtte et grænseoverskridende undervisningssamarbejde mellem nordiske skoler, 
samt at udvikle konkrete faglige undervisningsforløb, der kunne afvikles i et fælles 
samarbejde mellem nordiske lærere i fagene dansk/svensk/norsk, samfundsfag/
historie, natur/teknik/teknologi og matematik. (Se flere detaljer om hele projektet, 
dets deltagere og fag på http://projektgnu.eu//).

Denne artikel bygger på et af delprojekterne i dette overordnede GNU-projekt 
og udgøres af et samarbejde, der foregik mellem skoleklasser i Norge, Sverige og 
Danmark i fagene historie og samfundsfag med elever, lærere og tilknyttede forskere 
i årene 2011–2014. De første år var der tre klasser med i historie-/samfundsfagsgrup-
pen, og det sidste år opskaleredes samarbejdet til fem klasser på tværs af landene. 
Artiklen her fokuserer på det delmål, der beskæftiger sig med digitale teknologier 
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som understøttelse af dette grænseoverskridende undervisningsarbejde. Vi har 
bl.a. i projektet været optagede af at undersøge, hvordan det digitale samarbejde 
fik betydning for samarbejdet med og synet på de andre elever i naboklasserne, og 
artiklen forsøger derfor at besvare spørgsmålet: Hvilken rolle spiller computermedieret 
kommunikation i kulturmøder i en online kontekst, og hvilken betydning kan dette 
have for synet på ’den anden’?

I projektet sås der sprog- og kulturmøder både mellem eleverne, mellem lærerne og 
mellem forskerne samt på tværs af disse grupper, ligesom der for eleverne naturligvis 
opstod kulturmøder i forhold til undervisningens stofområder. Lærergrupperne og 
forskerne, der deltog i projektet i de tre lande, mødtes enkelte gange fysisk, men 
hovedparten af samarbejdet foregik online. Lærerne planlagde undervisningen 
sammen, og især i de indledende faser deltog forskerne aktivt i dette samarbejde, 
hvorefter lærerne planlagde mere selvstændigt i de senere faser, mens vi som forskere 
fulgte med fra sidelinjen med efterfølgende interviews i alle tre lande. Eleverne 
mødte imidlertid aldrig hinanden fysisk, men de skrev og talte sammen gennem 
bl.a. blogs og videokonferencer, hvor de diskuterede de multimodale produktioner, 
som de delte med hinanden, samt fremlagde, samarbejdede om og diskuterede de 
planlagte faglige områder i faget. Det har været helt naturligt, når der deltog elever 
med tre forskellige sprog, også at have et fokus på dialog. Ifølge Riis, (2006: 60) 
handler dialog om processer, som bør være præget af lydhørhed og åbenhed for 
den andens synspunkter. Med dialog forstås et verbalt samspil, hvor to eller flere 
deltagere deler erfaringer og ideer. Eleverne har i dette projekt fået erfaringer med 
onlinedialoger, hvor det har været en didaktisk intention, at dialogen skulle føre til 
både en faglig merværdi (ellers var der ingen grund til at etablere sådanne vanskelige 
forhold, for at en dialog kan komme i stand) og en indsigt i andres synspunkter og 
måder at anskue den samme sag på.

Den empiri, der genereredes i nærværende projekt, bestod af observation af 
undervisning og lærersamarbejde omkring denne (hvoraf nogle af timerne, der 
foregik i videokonferencer, blev optaget); endvidere bestod den af interviews med 
lærerne og af uformelle interviews med eleverne udover en stor mængde elevpro-
ducerede film samt blogkommentarer og diskussioner i forbindelse hermed. Dette 
blev analyseret af forskere i de respektive lande og sammenholdt og diskuteret på 
tværs. (En mere detaljeret struktur for hele forløbet i historie-/samfundsfag kan 
ses i Spante mfl., 2014.).

Den empiri, vi vil basere denne artikel på, stammer hovedsageligt fra de synkrone 
møder, som eleverne havde i foråret 2013, og fra de interviews med lærerne, der blev 
gennemført efterår/vinter 2013/14, men med et kort udblik til elevernes indledende 
asynkrone samarbejder i foråret 2012.

For at belyse artiklens spørgsmål indleder vi med en skitsering af projektet, som 
det kommer til udtryk i et kulturmødeperspektiv i en digitalt medieret kontekst, 
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og vi præsenterer feltet computer-mediated communication (CMC) til forståelse af, 
hvad der særligt kendetegner den kommunikation og det samarbejde, der foregår 
online. Herefter opridser vi med et perspektiv fra den symbolske interaktionisme 
den betydning, den computermedierede samtale kan have for synet på den anden, 
når – til forskel fra almindelige møder – denne anden ikke er fysisk til stede, og man 
samtidig også kan se sig selv på computerskærmen. Gennem eksempler og citater 
fra elevernes samarbejde og fra interviews med lærerne afslutter vi artiklen med at 
diskutere dette computermedierede samarbejdes bidrag til læring i både fagligt og 
kulturmøderelatereret perspektiv.

KULTURMØDERNE I EN TEKNOLOGIMEDIERET KONTEKST

I GNU-projektet foregik der således kulturmøder på mange niveauer både i forhold 
til fagenes indhold, til de andre elever og til den kultur, der blev udviklet her. Med 
nedenstående model vil vi forsøge at give et overblik over, hvordan disse forskellige 
elementer spillede sammen og tilsammen bidrog til kulturmødet:

I GNU-projektet blev klasser fra tre lande med hver deres kultur, sprog og traditioner 
for fag og fagindhold koblet sammen med andre klasser via teknologi. Den øverste 
venstre cirkel illustrerer derfor faget historie-/samfundsfags fagindhold på et særligt 

Fagindhold Kultur

Internordisk
kulturmøde

Den lokale kultur som den kommer til udtryk i skolefaget

Skolefaget som det formuleres
via internet, film og medier

Kulturmødet
digitalt og multimodalt medieret

Teknologi/
multimodale

udtryksformer

Model 1. Teknologimedieret kulturmøde
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klassetrin og i et særligt emne. Den højre cirkel henviser til den kultur, der kommer 
til udtryk i hvert af de tre lande, mens fællesmængden mellem de to øverste cirkler 
henviser til den del af kulturen, der behandles i skolen. Gennem brug af teknologi 
og de dermed muliggjorte online synkrone møder mellem eleverne indførtes derfor 
også i projektet en opmærksomhed på digitale samarbejdsmuligheder og multimodale 
udtryksformer, ligesom der i fællesmængden mellem fag og teknologi tilførtes et nyt 
indholdsområde i de lokale klasser, der handlede om brug af teknologi til arbejde 
med og formidling af fagligt stof.

Endelig ser vi i området mellem de lokale kulturer og brugen af teknologi en 
fællesmængde, der handler om kulturmødet mellem eleverne, og giver mulighed 
for samtaler om, hvordan teknologien (ikke) virker, og om nødvendigheden af 
multimodale udtryksformer (billeder, lyd og chat), når man skal formidle stof til 
mennesker med anden fx kulturel og sproglig baggrund end én selv, og i det hele taget 
en samtale i et kulturmøde, som ikke nødvendigvis drejer sig om kulturmøde, men 
alligevel bidrager til læring om det. Dette orange område er der, hvor kulturmøderne 
foregår på ’det multimodale sprog’. Her forstår vi det sproglige kulturmøde som en 
multimodal aktivitet, det vil sige medieret på flere måder. Denne del af modellen 
vil vi nu se nærmere på nedenfor.

COMPUTERMEDIERET KOMMUNIKATION I KULTURMØDET

Computermedieret kommunikation kan forstås som den samtale, der kan etableres 
ved brug af mindst to elektroniske devices, og den kan således finde sted, uden at 
man nødvendigvis opholder sig på samme fysiske sted. Ny fagdidaktisk forskning 
i grundskolen har vist, at i disse onlinemiljøer er det essentielt, at lærere og elever 
benytter sig af så mange kanaler til kommunikation som muligt. Det kan være både 
en chatfunktion og brug af tale, billeder og mail på en og samme tid, og man kan 
derfor mene, at computermedieret kommunikation i en pædagogisk kontekst har 
brug for en definition med fokus på læring: »CMC (in education) covers commu-
nicative transactions that use as many channels of communication as possible in the 
attempt of reaching the educational purpose of CMC, namely mediating understanding 
among the participants regardless of boundaries in distance« (Christiansen, 2014). 
Denne definition indeholder en pædagogisk dimension og er derfor velegnet, når 
det drejer sig om computermedieret kommunikation og uddannelse. Alle former 
for kommunikation er medierede, så computermedieret kommunikation sætter 
alene fokus på, at noget kommunikation medieres via digitale kanaler, såsom com-
putere, platforme og internet. Computermedieret kommunikation som felt er ikke 
normativ, i den forstand at forskningen skulle være optaget af, om kommunikation 
medieres bedre via digitale kanaler end ved face-to-face interaktioner. Tværtimod 
er forskningen på dette område optaget af at vinde viden om, hvordan menneskers 
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kommunikation medieres via computere, og hvordan især forståelse kommer i 
stand i disse medierede kontekster. Praksisnære studier i uddannelsessystemet og 
på arbejdspladser har fx vist, at i lærings- og forståelsessituationer er almindelig 
face-to-face kommunikation mere effektiv end computermedieret kommunikation 
(An og Frick, 2006; Ean, 2010). På den anden side giver nye, digitale teknologier 
nye muligheder for at kommunikere og lære (Groff, 2013), og dette har også været 
præmissen i GNU-projektet. Ved hjælp af digitale teknologier – både synkrone og 
asynkrone – har det været intentionen at skabe nye, innovative undervisnings- og 
læringssituationer. Allerede tidligt i projektforløbet så vi i de synkrone møder, at 
en flerhed af kommunikationsmuligheder optimerede forståelsen mellem både 
lærere og elever, for deltagerne tilkendegav, at det ikke var tilstrækkeligt, at man 
ved de synkrone møder kunne se og høre hinanden, men at lejligheden til også at 
bruge skriftsproget – enten i form af skriftlig chat eller af dokumenter, hvor man 
skrev sammen – optimerede mulighederne for at forstå hinanden. Den måde, vi har 
forstået computermedieret kommunikation på i GNU-projektet, har derfor normalt 
betydet, at både billede, film, lyd og skriftmuligheder har været benyttet. At deltage i 
et sådant teknologirigt miljø giver adgang til en række læringspotentielle aktiviteter. 
Ifølge Beetham, (2013: 41) kan man pege på fem former for læringsaktiviteter, der 
kan foregå i online synkrone læringsmiljøer:

1) at arbejde sammen med andre
2) at opdage
3) at udvikle og dele ideer
4) at løse problemer og udvikle teknikker og strategier
5) at indsamle, optage og redigere.

Med det meste synkrone onlineværktøj er det muligt at udføre disse fem aktiviteter, 
hvilket også var tilfældet med Adobe Connect, som var det system, der blev anvendt 
i projektet. I forhold til etableringen af nye møder er særlig punkt 1 og 3 centrale, 
men alle var aktuelle, når elever arbejdede sammen. Adobe Connect gav eleverne 
mulighed for at se hinanden på video, for at snakke og skrive sammen og for at dele 
filer og samarbejde om digitale produkter.

Synkrone onlineteknologier eller -værktøjer er komplekse, og de indeholder 
på en gang både ’affordances’ og ’constraints’ – lidt hurtigt oversat ’muligheder’ og 
’begrænsninger’. Med affordance-begrebet sigter vi til den potentielle adfærd, som 
teknologien muliggør og direkte inviterer brugeren til at benytte sig af (Preece 
mfl., 2007: 33). Som et eksempel kan nævnes chatfunktionaliteten, som var umid-
delbart tilgængelig, og som kunne understøtte et onlinemødes brug af billeder og 
tale på modersmål. Med begrebet constraints mener vi de vanskeligheder eller 
begrænsninger, som en given teknologi også kan generere. Chatten kunne ’fryse’, 
og lyden hakke eller danne ekko, så det kommunikative budskab, som systemet 
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burde muliggøre, alligevel ikke nåede frem til de andre. På en og samme tid virker 
en teknologis affordances og constraints ind på den kommunikation, der foregår. 
Uden de teknologiske muligheder kommer kommunikationen ikke i stand, men 
på samme tid bevirker forskellige begrænsninger, som også er inkluderet i samme 
teknologi, at kommunikationen i perioder har vanskelige vilkår eller helt afbrydes.

Computermedieret kommunikation er således en måde at etablere kulturmøder 
på på tværs af geografisk afstand, og computermedieret kommunikation kan foregå 
både synkront og asynkront. Der kan peges på store forskelle mellem disse (jf. fx 
Nortvig, 2014), og vi vil her se nærmere på den måde at kommunikere på, som 
kommer til udtryk, når mennesker arbejder sammen og oplever mødet på samme 
virtuelle sted på nettet uafhængigt af tid.

COMPUTERMEDIERET KOMMUNIKATION SOM SPEJL I MØDET

Mennesker er, ifølge symbolsk interaktionisme (Blumer, 1969; Mead, 1934; Strauss 
1978), som udgangspunkt interesserede i at indgå i fællesskaber, og det er netop i 
sådanne, at man også finder ud af, hvem man selv i virkeligheden er. Den måde, 
andre mennesker reagerer på ens handlinger på, og den måde, man indgår i samtaler 
med dem på, udpeger for en selv, hvordan man opfattes, og hvilke muligheder man 
derpå har for at fortsætte de fælles aktiviteter. Når andre fx reagerer med tavshed 
på det, man siger, vil man normalt straks give sig til at tolke grunden til denne og 
senere tage med i overvejelserne, hvordan man undgår dette næste gang. Dette sker, 
ved at man så at sige sætter sig i den andens sted og ser på sig selv og situationen i 
det hele taget som med den andens øjne (Blumer, 1969).

Den særlige situation, der defineres i et online synkront møde, kommer til udtryk 
i det, at eleverne ikke alene kan se hinanden i mødet; via computerens kamera kan de 
på skærmen også se sig selv tale og bevæge sig. Eleverne kan altså ikke alene opleve 
sig selv som del af et møde, de kan også se selve mødet udefra, som det ville se ud for 
andre, der ikke deltog i det. Hermed bidrager computeren multimodalt til at spejle 
elevernes deltagelse i et fællesskab, så det ikke kun opleves som deltagelse, men også 
kan fastholdes som tingsliggørelse (Wenger, 1998) på samme tid, og computeren 
giver dermed mulighed for at deltagelsen bliver lagret som en filmoptagelse, der 
kan genses efterfølgende.

Netop i kulturmødesammenhæng er muligheden for løbende refleksion over 
samtalen en styrke: Da eleverne taler med hinanden på hvert sit modersmål, kan 
de have svært ved at forstå det, de andre forsøger at formidle; derfor skal der hele 
tiden under samtalen foretages løbende vurderinger af, om man – set fra den andens 
perspektiv – udtrykker sig tydeligt nok både med hensyn til fx volumen, artikulation, 
gestik og vokabular. Den fordobling af mødet, hvor det altså både opleves og kan 
observeres udefra på én gang, kan ses som en nødvendig kompensation for det 
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forhold, at eleverne ikke kan se hinanden i øjnene og ad denne vej få indikationer til 
en tolkning af, hvorvidt de gensidigt forstår hinanden (Friesen 2014). I den kendte 
kultur med fx fælles sprog, historie, symboler, humor og omgangstone er denne 
refleksive tolkning af egne udtryksformer i langt mindre grad nødvendig, fordi 
samstemningen i gruppen (det, Blumer kalder for ’joint actions’) er sket i forvejen. 
I modsætning hertil vil samstemning i nye grupper først skulle etableres, og i endnu 
højere grad i nye grupper uden fælles sprog som mediator i samstemningsprocessen.

Dette så vi i GNU-projektet bl.a. i det asynkrone samarbejde, når eleverne meget 
ofte på bloggen forholdt sig og opfordrede hinanden til at udtrykke sig multimodalt, 
når de skulle fremlægge projekter for personer, der talte et andet sprog:

»Filmene hadde bra bilder og bra tekst men vi skjønte ikke språket når dere snakket.« 
(Norske elever)

»Nästa gång ni gör en film till några som inte pratar norska tycker jag ni får tänka 
på att prata högre och tydligare. Lägg även text där det står vad ni säger. :-)« (Svenske 
elever)

I begyndelsen af projektet havde lærerne planlagt tid til præsentationer af eleverne, 
de lokale steder og historie på tværs af grænserne, og de havde opfordret eleverne 
til at bruge multimodale udtryk i dette arbejde i form af talt sprog/sang, skriftligt 
udtryk, film eller billeder, hvilket tydeligt hjalp på forståelsen af formidlingen af 
budskaberne i den computermedierede kommunikation. Når dette manglede, blev 
det efterspurgt af eleverne også senere i projektet.

Kulturmøderne med de andre om faget
Både i det asynkrone og det synkrone arbejde var eleverne meget optagede af at gøre 
sig forståelige for hinanden ved at forklare og diskutere begreber og sammenligne 
de forskellige sprog, men også ved at gribe til andre modaliteter end det talte sprog, 
når teknikken eller sproget udgjorde vanskeligheder for samarbejdet. Mens eleverne 
i samfundsfag arbejdede synkront med et tema, Børns Rettigheder i 1900-tallet, var 
de inddelt i grupper i de respektive lande og arbejdede sammen med grupper fra 
de to andre lande. Eleverne sad således i hvert sit klasselokale og delte skærm med 
hinanden ved hjælp af Adobe Connect. Med udgangspunkt i spørgsmål, som de 
stillede til hinanden, arbejdede grupperne sammen og diskuterede de forskellige 
svar. Spørgsmålene lød fx:

Hvordan levede børn i forrige århundrede? Hvilke ligheder og forskelle kan I 
finde mellem de tre nordiske lande? Hvad er der blevet gjort for at forbedre børns 
rettigheder i løbet af dette århundrede?

Eleverne satte altså fagligt fokus på både at belyse forskelle imellem de nordiske 
lande, forskelle gennem tiden og parallelle forløb mellem landene. Selvom det ofte 
viste sig, at de fik store tekniske problemer med bl.a. ekko, hvilket gjorde, at det var 
endnu vanskeligere for dem at forstå det, der blev sagt, var de meget motiverede og 
ivrige for at samarbejde, så de fandt på alternative løsninger for at fortsætte mødet. 
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Fx brugte de chatfunktionen i Adobe Connect, hvor forhandlinger om procedurer 
for samarbejdet kunne komme til udtryk, ligesom usikkerhed om det faglige indhold 
kunne deles med de andre, og eleverne kunne hjælpe hinanden med at forstå det :

Svensk gruppe: »Vem börjar att berätta?«
Dansk gruppe: »Vi kan begynde.«
Svensk gruppe: »Vad är reform.«
Dansk gruppe: »Reform er det vi snakket om i stad, hehehe vet egentlig ikke helt 
selv. :)«
Svensk gruppe: »Okej.«

Andre steder så vi, at eleverne på grund af de sproglige vanskeligheder og forskelle 
netop fandt ud af, at der findes fælles fænomener bag begreberne:

Elev 1: »Vad är stortinget?«
Elev 2: »Det är deras riksdag.«

Der opstår en kort forvirring, og næste spørgsmål lyder:

»Men dom gör väl samma sak?«

Her opdager eleverne altså forskellen mellem tegnet (riksdag/storting) og det 
betegnede (der, hvor man tager beslutninger om love). Arbejdet med ligheder 
og forskelle gav således mulighed for, at eleverne fik øje på centrale begreber og 
fænomener. Ofte så vi eleverne være meget opmærksomme på netop begreber og 
på, at det kan være vanskeligt for de andre at forstå dem. De kunne således sætte 
sig i hinandens sproglige sted og fx hjælpe hinanden med at oversætte eller bare at 
tale meget langsomt og tydeligt:

Norsk gruppe: »Skal vi lese for dere om skammekroken?«
Svensk gruppe: »Nej, vad är det?«

Norge fortæller tydeligt og langsomt, hvad det er. Ved brug af ordet slem spørger 
den svenske gruppe: »Hva er slem?«

Og de norske forklarer: »Slemma, är elaka.«
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BROER BLIVER TIL BARRIERER

Dialog som begreb betegner sproglige processer, som bør være præget af lydhørhed 
og åbenhed for den andens synspunkter (Riis 2006: 60). Når eleverne i nærværende 
projekt prøvede at tolke hinandens budskaber, gav de som nævnt ofte udtryk for, 
at de havde behov for skriftlig støtte gennem chatten for at kunne føle sig sikre på, 
at de blev forstået og forstod den anden. Helt så ædle var deres hensigter dog ikke 
altid, for vi så dem også drille hinanden og lege med sproget ved at give den andens 
ord en anden betydning:

Tre grupper skal arbejde synkront sammen. En af grupperne sidder og synger 
og fjoller i stedet for at arbejde. De svenske elever vil have dette stoppet og skriver 
derfor i chatten »Slut!« – hvilket er umiddelbart forståeligt på alle tre sprog. En af 
de danske elever siger ordet ’slut’ på engelsk, og alle (særligt danskerne) griner. 
(Kommenteret udskrift fra videokonferencesamtale mellem elever i tre lande).

Særligt når de tekniske rammer for samarbejdet truede med sammenbrud, 
forhindrede det eleverne i at arbejde seriøst med faget, og de begyndte i stedet 
ofte at fjolle, synge eller chatte om andet end det faglige indhold. Fx ses det i dette 
observationsnotat fra en videosamtale mellem eleverne i de tre lande, hvordan 
eleverne på flere planer samtidig skifter mellem at tale om idoler, fag, teknik og 
underforståede kulturelle tilhørsforhold:

»Danskarna frågar varför det inte går att kopiera in text i dokumentet.«
I bakgrunden skriver en norsk elev med stora bokstäver på den svarta tavlan.
De norska eleverna svarar att de vet inte hur man kopierar in text i dokument. 

Ett eko ligger där hela tiden.
»Visst är Justin Bieber bra!« Säger de norska eleverna (det står Justin Bieber på 

den svarta tavlan) de danska eleverna gör tummen ner och den norska flickan tror 
knappt sina öron.

I chatten skriver de ’vi elsker han!!’
Svenskarna kommer på och de vinkar till de andra.
»Glädjer ni er till jul?« Frågar de norska eleverna.
De svenska eleverna laddar upp sin presentation. De norska laddas återigen upp.
»William fyller år idag!« Säger de svenska eleverna och pekar på en av sina 

klasskamrater.
Tillykke skrivs i chatten.
 De svenska eleverna sjunger för sin klasskompis.«
I elevernes arbejde med Børns Rettigheder i 1900-tallet viste det sig, hvor vigtigt det 

var at arbejde med en afgrænset og veldefineret opgave for at reducere noget af den 
kompleksitet, der opstod i det grænseoverskridende samarbejde. I lige så høj grad viste 
det sig vigtigt at håndtere de tekniske værktøjer og funktionaliteter i systemet for at 
skabe muligheder for social interaktion (Säljö, 2005; Wenger, 1998) og udnytte både 
de lærings- og kulturmødemæssige potentialer i det grænseoverskridende arbejde.
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Motivationen for samarbejdet hos eleverne syntes nemlig langsomt at blive mindre, 
fordi ekkoet og støjproblemerne varede ved. De begyndte at tale mere med hinanden 
i deres eget land og mindre via skærmen. Eleverne klagede over lydkvaliteten, men 
ingen formåede endeligt at løse disse problemer i løbet af projektet. I næsten alle de 
synkrone møder opstod der således vanskeligheder, så det blev svært for eleverne at 
forstå indholdet i det, der blev fremlagt. Samtidig blev det også tydeligt, at lærerne 
gav forskellige instruktioner til eleverne, så der opstod uenighed i grupperne om, 
hvad de forventedes at lave. Dette var uventet, for lærerteamet havde velfungerende 
dialoger på forhånd, og lærerne var enige om, at de havde et fælles billede af det 
faglige forløb. Alligevel kom dette forskelligt til udtryk under afviklingen af under-
visningen i de tre lande.

Computerne som medie kom således som nævnt til at fungere både som bro 
til og barriere for kulturmøderne, men det gjorde modersmålene og lærersamar-
bejderne også. På grund af computere, internet, lærernes samarbejde og (næsten) 
fælles sprog kunne eleverne mødes om et fagligt stof på tværs af grænser, men disse 
broer udgjorde samtidig vanskelighederne i kulturmødet, fordi teknikken kunne 
svigte, sprogene af og til ikke var helt så lette at forstå alligevel, og lærerne ikke 
altid var fuldstændig enige om, hvordan den tavse og kulturelt baserede viden bag 
undervisningen skulle komme til udtryk i klassen på tværs af landene.

Men ligesom barriererne ikke var til at overse, var samarbejdets succes ligeledes 
tydelig at få øje på – måske særligt fordi begge dele fastholdtes via computermediet.

BARRIERER BLIVER TIL BROER

Et fremtrædende træk i vores empiri fra klasserumsobservationerne, lærerintervie-
wene og elevernes møde i de forskellige virtuelle rum viste, at både lærere og elever 
gav udtryk for, at de betragtede, tolkede og reflekterede over ’den anden’ i samarbejdet. 
I relation til dette spillede teknologien en meget stor rolle for, hvordan denne anden 
blev set, netop fordi teknologien både kunne formidle men også i høj grad kunne 
forhindre et møde, hvor den anden kunne ses i et klart lys. I samarbejdet med de 
andre på tværs af grænser gav lærerne således udtryk for, at den måde, man ser på 
de andre på, har betydning også for den opfattelse, man får af sig selv og sin egen 
kultur, og for det indtryk, man gerne vil give den anden (Goffman, 1959), og vi så 
ofte lærerne reflektere over dette:

»Man får bara insikt genom möte med andra människor.« (Svensk lærer)
»Jag tror att barnen är nyfikna på andra barn, helt enkelt, och ’är han snygg, är 

dom roliga, gör dom samma saker som jag’, där är ju dom tänker jag.« (Svensk lærer)
»Altså nogle af dem var sådan lidt overraskede over, at ’de er jo nærmest ligesom 

os jo!’ Jeg ved ikke, hvad de havde forestillet sig, men der var nogle, der sagde bagefter, 
’nå, men de var jo meget sådan som vores klasse-agtig’.« (Dansk lærer)
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Nogle af lærerne pegede på, at fordi eleverne skulle fremlægge arbejde for andre, 
som de ikke kendte i forvejen, og som desuden havde svært ved at forstå sproget, 
anstrengte de sig særligt for at fremstå dygtige og velforberedte i de andres øjne, 
ligesom de forventede, at de andre ville gøre:

»Dom hade kanske inte varit lika tydliga [hvis ikke de havde skullet fremlægge for 
en anden klasse i et andet land]. De hade inte varit lika noga att skriva exakt manus 
och texterna under och att göra det så tydligt för att någon annan skulle förstå.« 
(Svensk lærer)

»[De bliver jo] satt i grupper og de må jo samarbeide med noen andre. Det er nok 
med å hjelper til. De skjerper seg. For det er jo flaut å bare sitte der og ikke ha forberedt 
seg i det hele tatt.« (Norsk lærer)

»Du bliver nødt til at tage stilling til det, og du er nødt til at sætte dig ind i det, der 
bliver sagt, fordi du skal altså svare den person, der sidder der, ikk’. Man kunne godt 
forestille sig, at hvis du ser en eller anden svensk [film] eller hører noget svensk tekst 
læst op eller sådan noget, så kan man jo godt sidde og være ligeglad og melde sig ud 
og bare lade være med at høre efter. Men det kan du ikke rigtig her, for du er ligesom 
tvunget til det: Der sidder ligesom nogle andre personer og venter på, at du giver et 
svar, ikk’.« (Dansk lærer)

At de andre sad og ventede på svar var meget tydeligt i de computermedierede 
samtaler, for deres ansigter var synlige på computeren, ligesom ens eget var, og hvis 
man viste sig ligeglad eller meldte sig ud, kom også dette til udtryk på skærmen 
både for de andre og også for én selv.

Forskellige forståelser af barriererne
Både de sproglige vanskeligheder og elevernes egen tydelige deltagelse i møderne så 
altså ud til at kunne fungere som særlige broer til kulturmøderne, fordi det opfor-
drede eleverne til at skærpe sig og fremstå lidt mere velforberedte og dygtigere end 
ellers, ligesom det bevirkede en sproglig opmærksomhed mod både det fremmede 
og elevernes eget sprog. Da de fleste af møderne mellem elever og lærere fandt sted 
i Adobe Connect, fik den digitale teknologi som nævnt stor betydning for, hvordan 
samarbejdet kunne foregå, og hvordan kulturmødet kunne udvikle sig. Men ikke 
mindst tolkningen af teknologien påvirkede samarbejdet i og etableringen af denne 
sociale verden (Strauss, 1978), som kulturmødet udgjorde. Teknologiens sammenbrud 
eller forhindringer kunne af eleverne tolkes som opfordring til pjat og leg og kultur-
møder på ikkeplanlagte og ikkefaglige måder, mens de hel- eller delvise sammenbrud 
af lærerne normalt tolkedes som destruktion eller alvorlige forhindringer for mødet:

»Så vi bruker jo fortsatt Adobe Connect. Og det eh … har dessverre vært litt sånn 
tungvint men samarbeidet med danskene har vært kjempespennende. Vi har jo lært 
mye av hverandre, hatt mye kontakt, vi har snakka sammen nesten hver eneste uke, 
mest på mail da. Eh … Fordi Adobe, det er ikke alltid det har vært helt oppe.« (Norsk 
lærer)
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Lærerne oplevede, at Adobe Connect blev et dårligt mødested, fordi det ikke 
altid ’var oppe’ og derfor kunne resultere i, at mødet ikke fungerede:

»… men når jeg fikk Adobe igjen, følte jeg liksom at alt ramla sammen igjen. Jeg 
var veldig frustrert for jeg følte at de lærte ikke så mye av det. Jeg forventer på en måte 
at det læringsutbytte, det å lære seg et annet språk, lære å samarbeide og med noen 
andre fra et annet sted, det er på en måte ting jeg ønsker at de skal lære av hverandre 
og lære sammen. Men når vi har brukt Adobe Connect så blei det sånn derre hm … 
fordi jeg synes ikke det er noe godt læringssted å lære.« (Norsk lærer)

»Vi skulle holde møde sidste torsdag, mig og min danske kollega, omkring det her 
forløb, der er startet i dag, og det – der gik der også helt ged i det der Adobe Connect, 
der var ikke noget lyd: De kunne ikke høre os i Sverige. Så det endte med, at det blev 
en chat i stedet for. Jeg tror, jeg snakkede i telefon med ham Hasse oppe i Sverige i ti 
minutter den dag.« (Dansk lærer)

Her blev det tydeligt, hvordan de multimodale affordances, som var nødvendige 
for de grænseoverskridende synkrone møder, også fungerede som hindringer for 
kulturmøderne, mens de i de tilfælde, hvor både teknologien og det didaktiske 
oplæg fungerede, gav mærkbar merværdi i undervisningssituationen:

»Jeg synes, at det virkede, som om at de var lidt ekstra motiverede, fremfor at jeg 
bare havde taget en svensk tekst med og sagt, at nu skulle vi læse den. Jeg var faktisk 
lidt overrasket over, hvor gode de var, synes jeg.« (Dansk lærer)

Når målet var at øge forståelsen for og lære af hinanden på tværs af grænser, blev 
teknologien brugt på mange forskellige måder. Gennem samarbejdet lærte både elever 
og lærere samtidig, hvilken betydning selve teknologien har for forståelse og moti-
vation. De tilkendegav, at de så dette som et udtryk for autentisk undervisning, fordi 
teknologien gav muligheder for direkte feedback og umiddelbart tilbød multimodale 
muligheder for at vælge mange kanaler at kommunikere ad, så forståelsen kunne 
øges på begge sider: Hvis de andre så ud til ikke at forstå, hvad man sagde, kunne 
man forsøge at skrive det, understøtte med en tegning, tale langsommere, tættere 
på mikrofonen osv. Forståelsen for, hvordan teknologiens multimodalitet kunne 
anvendes til at skabe bedre forudsætninger for kommunikation, blev betydningsfuld 
for et reelt møde, hvor kulturelle ligheder og forskelle deltes i en læringssituation i 
skolen i en nordisk kontekst.

OPSUMMERING: MULTIMODAL COMPUTERMEDIERET 
KOMMUNIKATION OG BETYDNINGEN FOR SYNET PÅ  
DE ANDRE

I projektet så vi således, at eleverne både lærte noget om historie-/samfundsfag, 
om teknologi og om kultur, men at der lærtes ved forskellige tilgange. Lærerne i 
projektet havde (i projektets asynkrone fase) planlagt undervisning for eleverne, 
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hvor indholdet var valgt med henblik på den lokale historie, kultur og samfunds-
forhold, gennem fremlæggelser og deling af dette med børn fra andre lande, mens 
det på samme tid var målet, at eleverne også skulle få indblik i, hvordan de samme 
tematikker kom til udtryk fra det andet lands perspektiv. Tilgangen til læring om 
kultur og samfundsforhold i skandinaviske lande blev altså designet didaktisk, så 
eleverne lærte om kultur i digitale multimodale kontekster, men samtidig lærte 
eleverne netop om kulturmøder ved at indgå i dem, så de fik øje på sammenfald 
og forskelle i sprog, syn på fag, skolernes forskellige ringetider, elevernes forhold til 
deres lærere, når de fx fik hjælp af dem i de tværnationale grupper, osv.

I det grænseoverskridende kulturmøde fik både elever og lærere lejlighed til ikke 
bare at deltage i et kulturmøde og lære noget om de andre og deres kultur, men 
på grund af de affordances – og constraints – som lå i de multimodale kommuni-
kationsmuligheder, kunne mødet fastholdes og spejles, så den enkeltes bidrag og 
deltagelse blev tydelig også for vedkommende selv. På samme vis havde de multi-
modale kommunikationsmuligheder den fordel, at der, når der var vanskeligheder 
med at forstå eller at blive forstået, kunne gribes til andre modaliteter for at lette 
forståelsen. Kommunikationsproblemer blev altså ikke bare konstateret, men kunne 
forsøges udbedret ved forholdsvis let at skifte modalitet. De multimodale digitale 
muligheder indbød derfor i høj grad til en refleksion over kommunikationen som 
sådan, mens den foregik.

Når teknologien som nævnt ikke altid dannede den ønskede bro mellem nabo-
landene, så vi både, at deltagerne blev meget frustrerede, hvilket var den mest 
almindelige reaktion, men vi så også, at kulturmøder og samarbejde opstod på tværs 
og på trods af teknologien enten i forsøg på at løse problemer eller i en udnyttelse af 
situationen til at lave pjat, sjov og drilleri i de enkelte lande eller mellem dem – sådan 
som det ofte ses i klasser på mellemtrinnet på tidspunkter, hvor undervisningen 
ikke afvikles som planlagt. Teknologien sås således danne både bro og barriere til 
kulturmødet, men af og til kunne selve barrieren også virke som bro.
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