DESIGN AF SOCIALE MEDIER TIL BROBYGNING MELLEM
FORMELLE OG UFORMELLE LÆRINGSMILJØER I FOLKESKOLEN
Design af sociale medier til skolebrug stiller en lang række nye udfordringer til
it-designeren. Godt nok leverer en social teknologi omgivelser og dermed
rammer for ’korrekt’ anvendelse, men det er i stor udstrækning eleverne selv,
der igennem tilegnelse og brug former teknologien. Vi har i Kids & Tweens
undersøgt, hvordan elevernes tilegnelse og brug af sociale medier i skoleregi
foregår for igennem elevernes egne udsagn at tematisere de udfordringer og
muligheder, som introduktionen af nye sociale teknologier møder i folkeskolen.
Artiklen er henvendt til skolelærere, skoleledelse og it-udviklere, som ønsker at
udvikle sociale medier til understøttelse af læring på tværs af formelle og
uformelle læringsmiljøer.
Af: Anne-Cecilie Christensen, cand. scient i antropologi og Ole Sejer Iversen, professor i
Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet. Juli 2013.

S OCIALE

M EDIER
Sociale medier har med applikationer som Wikipedia, Facebook, Instagram og Twitter
oplevet en opblomstring i takt med udbredelsen af internetopkoblede computere,
smartphones og tablets. Derfor er det blot naturligt, at sociale medier i disse år også
finder vej ind i folkeskolen. Kaplan & Haenlein (2009) definerer sociale medier som en
gruppe af internetbaserede applikationer, som ideologisk og teknologisk bygger på
tankerne om Web 2.0, som tilskynder til skabelse og udveksling af brugergenereret
indhold i en digital omgivelse. I skoleregi synes den type af sociale medier som
betegnes ’kollaborative projekter’ at have et særligt potentiale. Kollaborative projekter
er skabelse af et fælles indhold af mange slutbrugere med henblik på at generere et
vidensindhold, hvor deltagere bygger videre på hinandens viden og input.

H VORF OR

ANVENDE S OCIALE M EDI ER I EN SK OLEK ONTEKST ?
Sociale medier og i særdeleshed kollaborative projekter er ikke nødvendigvis
sandfærdige eller korrekte fremstillinger af verden. Det til trods påpeger Kaplan &
Haenlein, at kollaborative projekter i større og større udstrækning er den primære
informationskilde for internetbrugere. Elever i skolen henter viden på Wikipedia eller
søger svar på skolespørgsmål i dedikerede internetfora eller i sociale netværk som
Facebook eller Twitter. Det kan derfor synes kontraintuitivt, at den ofte subjektive,
vilkårlige viden hentet via sociale medier kan anvendes i skoleregi, hvor en af
bevæggrundene for læringsaktiviteten netop er spredning af en eksakt viden (en
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skoleviden) indenfor et givent område. Der er vel indiskutabelt, at det periodiske
system består af 118 grundstoffer? I et studie af danske gymnasieelever beskriver
Tække og Paulsen (2009), hvordan brug af social medier ikke blot afleder
opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle
læreprocesser. Hvor Tække og Paulsen med rette påpeger de udfordringer, som sociale
medier bringer ind i klasselokalet, er de sociale mediers evne til at dekonstruere
forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser også en gevinst i nogle
sammenhænge. Hedegaard (1999) skriver, at den stærkeste form for videndannelse
hos elever sker, når elever kan kombinere skoleviden (faglig/abstrakt viden) og
hverdagsviden til at forstå komplekse problemer. Altså sker denne videndannelse
netop, hvis eleven kan kombinere formelle og uformelle vidensressourcer for under
pædagogisk vejledning selv at etablere et bæredygtigt vidensgrundlag. Tesen er, at
sociale medier netop kan stimulere til at brobygge mellem formelle og uformelle
vidensformer.

N ARRIFY –

BR OB YGNING MELL EM SK OLE OG FRITID
Sociale mediers betydning for undervisning og læring er endnu ikke forskningsmæssigt
veldokumenteret. Flere forskningsartikler leverer dog gode input til at forstå sociale
mediers fundamentale byggesten (Kietzman et al, 2011), evne til at understøtte
undervisningsaktivitet (Paulsen & Tække, 2013) og de udfordringer, som sociale
medier giver i eksisterende undervisningsmiljøer (Crook, 2008). I denne artikel vil vi
forsøge at belyse nogle af de udfordringer, som vi møder, når sociale medier
introduceres i skoleregi.
I Kids & Tweens projektet ’LitiRum’ har vi forsket i udviklingen af sociale teknologier,
som har til hensigt at koble skoleviden (den viden, som børnene erhverver sig i skolen)
med børnenes hverdagsviden (viden, som børnene får i mere uformelle ikkelæringskontekster). Resultatet blev en tidlig prototype af en social teknologi, Narrify,
som netop har til hensigt at koble skoleviden tættere på børnenes hverdag (se side 13
for illustration). Narrify er blevet udviklet og tilpasset løbende i en proces, hvor børn,
forskere, designere, lærere, arkitekter og skoleledelse har arbejdet tæt sammen og
været fælles om at give deres input til designprocessen. Denne brugercentrerede
designproces er beskrevet i Smith et al. (2013).

D ESIGN

AF SOCIALE MEDIER TIL F OLKESKOLEN
Narrify er en tidlig prototype af et ’kollaborativt projekt’, som ikke i sin nuværende
version er implementerbar i den danske folkeskole. Ud fra et forskningsmæssigt
synspunkt er det interessante at indkredse, hvilke forhold der afgjorde, hvordan
applikationen blev taget i anvendelse af eleverne og lærerne på skolerne. Erfaringerne
fra Narrify-applikationen giver et godt afsæt for at forstå, hvordan elever tilegner sig
nye teknologier i skolen og dermed for at temasætte nogle af de udfordringer designere
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møder, når nye sociale medier skal designes til læring og undervisning (se side 13 for
faktabox om forskningen).

D ISSE

F EM TING SKAL D U OV ERV EJE , NÅR DU DESIGNER SOCI ALE MEDIER TIL

BROBYGNING M EL LEM FO RM EL LE OG UFOR M ELL E LÆRINGSMILJØER I SK OL EN
Baseret på afprøvningen af Narrify applikationen fandt vi frem til fem centrale
spørgsmål, som udviklere og undervisere kan drage fordel af at besvare, inden
et socialt medie skal udvikles til eller anvendes i undervisningen:
 Hvor lægger programmet sig i det eksisterende repertoire af sociale medier
børnene bruger i deres hverdag?
 Hvordan introduceres programmet til eleverne? Hvem er programmets afsender,
og hvordan står denne afsender i forhold til børnene? Hvem har godkendt
programmets relevans – er det børnene eller er det andre?
 Hvilke af børns motivationsfaktorer understøtter programmet? Hvilke
relationsskabende funktioner er tilstede i programmet?
 Hvordan understøtter den eksisterende undervisning brobygningen gennem
sociale medier?
 Hvordan passer det sociale medie ind i skolens eksisterende undervisningsformer
og mål for undervisningen? Hvilke udfordringer imødekommer programmet – for
børnene, for lærerne, for skolen?
Vi vil i det følgende belyse og eksemplificere disse spørgsmål baseret på elevernes og
lærernes erfaringer med Narrify-appikationen.

S OCIALE

M EDIER ER IKKE É N TEKNOL OGI
Sociale medier kommer i forskellige genrer med hver sin måde at motivere
eleverne til brug. Et bevidst valg af genre indenfor sociale medier er derfor
vigtigt i forhold til dét indhold, som ønskes formidlet i undervisningen, da
elevernes brug afhænger af disse genrevalg.
Generelt kategoriserer børnene de programmer de benytter til hverdag. De
programmer, der benyttes i skolen kaldes ”skoleprogrammer”, og det er fx Skoletube,
Google Apps og ordbogen.com, mens ”fritidsprogrammer” tæller apps og programmer
såsom Facebook, Wikipedia, Instagram, Snapchat, Twitter og forskellige spil.
De førstnævnte ”skoleprogrammer” forholder børnene sig til som værktøjer og
redskaber, de skal bruge til at løse en skoleopgave på lærerens opfordring, og i vores
studie på skolerne så vi, hvordan Narrify faldt i denne kategori:
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”Det er på grund af Narrifys funktioner, at vi har brugt det.. altså, jeg tror, at meningen er,
at vores lærer mener, at det passer godt til vores emner i skolen, og så ville det være godt,
hvis vi lige smed det op på Narrify.”, fortæller Malthe.
Derudover foregår der en yderligere kategorisering af de sociale medier blandt
børnene. For selvom sociale medier generelt er kendetegnet ved muligheden for at
kommunikere, interagere og udveksle i real tid, så peger børnenes konkrete brug og
forståelse af de forskellige medier på, at de opfatter relevansen af sociale netværk som
Facebook, Instagram og Snapchat forskelligt i forhold til relevansen af kollaborative
projekter såsom Wikipedia og Delicious. I relation til Narrify så vi, at børnene kun
brugte programmet i de situationer, hvor de eksplicit havde fået til opgave at formidle
viden, og altså ikke til at dele informationer med deres venner uformelt.
Malthe fortæller: ”Det er fint til skolebrug, men det er ikke sådan noget, jeg ville sætte
mig og bruge derhjemme, medmindre det var lektier.. Så skal den sku være lidt mere
spændende!”
Amalie siger: ”Jeg ved ikke, hvad man skulle gøre, hvis man skulle bruge det derhjemme,
for det er ikke sådan, at man skriver ”Nu cykler jeg lige i skole” på Narrify. På Facebook
kan man ”synes godt om” eller skrive ”det gør jeg også”, hvor Narrify er mere et
spørgsmålsprogram.”
Narrify er som kollaborativt projekt altså mest relevant til skolebrug og ikke til
fritidsbrug på samme måde som Facebook, fordi der mangler nogle af de funktioner,
som børnene bruger i deres fritidsprogrammer. De kan ikke bruge programmet til de
ting, der er relevante for børnene i deres hverdag.
En lærer bemærker: ”Man siger jo, at det kun er 2 % af dem, der bruger Wikipedia, der
skriver derinde, og det er nok ikke helt urealistisk at tænke sådan med børn, at det kun er
2 %, der har lyst til at skrive. Resten går bare ind og læser.”
Motivationsfaktorer som eksponering gennem sjove links, billeder, skæve
bemærkninger og lignende er ikke til stede i kollaborative projekter. Viden har ikke
samme eksponeringsværdi og er derfor ikke i samme grad motiverende – selv om
videndelingsaktiviteten forgår i et socialt medie over internettet.
Men det er ikke alle programmer i børnenes verden, der kan kategoriseres som enten
”skole” eller ”fritid”. Programmer som Google og Youtube bliver nemlig brugt både i
skolen til at løse opgaver og i fritiden til underholdning og spontane, frivillige
aktiviteter. Disse programmer er derfor mere delt op i skole- og fritidsbrug, hvor det er
rammesætningen, formålet, motivationen til at bruge programmet, der er afgørende.
Motivationen for at bruge fx Youtube kan nemlig både udspringe af barnets interesse i
fx Minecraft-tutorials og stand-up-shows, men det kan også være motiveret af læreren
og en opgave i skolen, der skal løses ved at finde information på Youtube. Youtubevideoer rammer altså både et behov hos børnene og skolen, fordi visuel inspiration og
tutorials både er interessante i skolen og i hjemmet. Så et programs potentiale for at
blive brugt i både skole og fritid er afhængigt af, om dets funktioner imødekommer
behov, som både eksisterer i barnets egen hverdag, og som også er anvendeligt i skolen.
Hvis børnenes brug af et kollaborativt projekt skal strække sig ud over
skolekonteksten, skal programmet have tilstrækkelig med relevans for børnenes
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hverdagsliv. Derfor er det vigtigt som designer at starte med at spørge, hvordan
børnene i den specifikke kontekst kategoriserer deres allerede eksisterende
programmer og sociale medier, og hvor det nye program kan indplacere sig i dette
spektre i forhold til børnenes øvrige sociale medier.

T EKNOLOGI TILEGN ELS EN

ER R ELATI ONEL

Teknologitilegnelse sker gennem de enkelte elevers sociale netværk. Anbefalinger
fra andre – eller popularitetslister er afgørende for, hvordan eleven opfatter en
teknologis potentiale.
I børnenes verden skabes behovet for og nysgerrigheden efter nye apps, programmer
og hardware via børnenes relationer med hinanden. Nanna fortæller, hvordan hun fik
sin nyeste app til sin iPhone: ”Jeg så, at nogle af mine veninder havde et anderledes
Facebook-ikon på deres iPhones, og så spurgte jeg, hvordan de havde lavet den. Man kan
hente sådan en Cocoppa-app, så kan man designe udseende på sine egne app. Der var en
af mine veninder, der viste mig, hvordan man gjorde.
Da vi herefter spurgte, hvordan veninden mon havde lært det, svarede hun, at ”Hun
havde sikkert lært det af en veninde, som havde lært det af en veninde, som havde lært det
af en veninde.”
Nanna fortæller altså, at nye apps spreder sig horisontalt med udgangspunkt i, at man
deler den samme interesse - i dette tilfælde at udsmykke sin telefon personligt.
Hendes klassekammerat Sille forklarer, hvordan en ny app kommer gennem en anden
app, som kommer gennem mundtlig interaktion i skolen: ”Min sidste app er sådan én,
hvor man kan spejlvende billeder. På Instagram så jeg, at der var én der havde et billede,
der var spejlet. Det er en pige, der hedder Natalie fra Aarhus. Hun danser her i byen. Så
kommenterede jeg bare billedet og spurgte, hvilken app hun brugte, og så sagde hun, det
var den der Reflex. Så gik jeg ind på AppStore og søgte der. ”
Vi spørger, hvordan hun så fik Instagram. Dertil svarer Sille: ”Én fra klassen fik det, og
det så sjovt ud! Så fik jeg det, og så ville jeg hele tiden lægge billeder derind og så
begyndte man at få flere followers, og så blev der lidt konkurrence om, hvem der fik flest.
Og så var jeg tit derinde, og nu bruger jeg det stadig meget.”
Frederik forklarer endvidere, hvordan han browser igennem iPhones App-Store, når
han keder sig. Så finder han nogle nye apps under ”Top 25” eller ”Udvalgte”, prøver
dem af, og hvis de er sjove nok, beholder han dem, evt. indtil han mister interesse, fordi
han fx ikke kan komme videre til næste level i et spil.
Der er også andre eksempler i interviews på, hvordan det er søskende, tv-udsendelser
og fritidsinteresser, der genererer nysgerrigheden efter en app. Når børnene ”får
fingre” i en ny app og den kommer ind i på én af deres telefoner, så sker det altså i en
horisontal udveksling med deres venner og andre tætte relationer, som samtidig
indebærer en godkendelsesproces, hvor app’ens relevans afprøves og vurderes. Enten
kan barnet selv gennemføre denne godkendelse som med Frederiks ovenstående trial-
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and-error-proces via AppStore, eller det kan være en proces, der helt eller delvist er
udført via netværket, som hos pigerne, der allerede via de andre pigers brug har
konstateret, at app’en er interessant og relevant for dem.
Nanna fortæller om det første møde med Narrify-app’en: ”Vi kom ned i teatersalen, så
forklarerede de om app’en, og så skulle vi prøve den. Vi tog vores mobiler og prøvede der.
Jeg skrev ikke så meget. Jeg gik meget ind, og så hvad de forskellige ting gjorde. Jeg har
svaret på to spørgsmål, jeg har ikke selv stillet nogle. Der har været et par gange her
mandag-tirsdag, hvor vi har siddet inde i klassen og så kunne det lige være sjovt at gå ind
og se, om der er sket noget.”
Intentionen var at introducere programmet til børnene først, som derefter kunne lade
det sive ud mellem hinanden. Der var en vis interesse i fht. programmet på selve
introdagen – børnene prøvede programmet af, og det genererede en del aktivitet
mellem børnene. De sad i grupper og søgte på nettet efter ting de kunne lægge op. De
var nysgerrige på, hvad der blev lagt ind og sad og trykkede f5 hele tiden, og de
kommenterede mundtligt de indlæg, der kom op i de grupper, de sad i, hvilket
ansporede til ny søgen på nettet og en masse uformel snak. Efter et par dage var
nyhedens interesse dog dalet. Børnene brugte ikke rigtig programmet. De vidste ikke,
hvad de skulle spørge om, og de syntes ikke, det var så interessant at få viden fra nogen,
de ikke kendte; de andre skrev ”useriøse ting” og ”der sker ikke noget spændende
derinde”. En måneds tid senere forklarede børnene (understøttet af observationer af
aktivitet i selve applikationen), at de ikke havde brugt Narrify siden de første par dage.
Nogle havde været inde at kigge, men der var ingen, der havde oprettet spørgsmål og
kun meget få, der havde svaret på spørgsmål. Ideen med at introducere Narrify blandt
børnene og lade det sprede sig relationelt og horisontalt fungerede altså ikke.
Vores undersøgelse peger på, at børn tilegner sig teknologi gennem netværk af venner
og bekendte. Børn orienterer sig mod netværkets præferencer og vil i stor udstrækning
gøre brug af teknologi, som andre i netværket finder anvendeligt. Vores undersøgelse
viser samtidig, at børn også opsøger nye teknologier på internettet i processer, som
minder om ”lykkelige tilfælde”, dvs. hvor børnene søger efter noget, som de ikke vidste,
de havde brug for. Den engelske betegnelse for denne proces er ’serendipity’. I disse
processer vurderer børnene applikationens relevans ud fra afsender og deres forhold
til denne. Altså vil en applikation udarbejdet af skolerelaterede virksomheder eller
vidensinstitutioner opfattes som en skole applikation og dermed ikke interessant for
børnets fritidsaktiviteter. Derimod vil spil og applikationer fra kommercielle
virksomheder som udgangspunkt blive betragtet som brugbare fritidsaktiviteter og
underholdning.

E L EVER

ER KRITISK E F ORBRUGE R E AF S OCIALE M EDI ER :

W HAT ’ S

IN I T F OR ME ?

Eleverne afkoder sociale medier ud fra egne relevanskriterier. Dét, at være en
inkluderet og accepteret del af et fællesskab synes stærkt motiverende og
afgørende for anvendelse af sociale medier. At dele information og viden
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bekræfter som udgangspunkt en samhørighed og fælleskabsfølelse på godt og
ondt og giver samtidig identitetsfølelse over for andre og andres fællesskaber.
Amalie havde glemt sin telefon en dag i skolen: ”Når man kan se de andre sidder med
deres mobiler og sender Snapchat i både timerne og frikvartererne, og man ikke selv har
sin mobil, så tænker man ”Hvad laver de? Hvad sender de??” [..]når man ikke har noget og
alle de andre sidder med deres, så er man sådan lidt udenfor.”
Hun fortæller, at hun i løbet af en almindelig dag modtager noget på sin telefon ca. hver
femte minut. Mest fra Snapchat hvor man kan sende billeder, som modtageren kun kan
se i få sekunder. Her deler hun snapshots af mere private, sjove og underlige
situationer og ”hvad laver du”-billeder med sine venner end på Facebook, hvor
billederne ligger ”for evigt” og der kan komme ”underlige kommentarer ”og alle kan se
billederne.
Amalie viser os sin Snapchat-app og den håndfuld billeder, der er tikket ind i de 20
minutter, vi har talt sammen. Det er billeder af forskellige situationer fra
undervisningen i klasselokalet ved siden af – der er fx et billede med kommentaren
”Bitchfight” hvor Jonas er ved at få skæld ud af historielæreren, der er et af en
kammerat der sidder og kigger mod tavlen med teksten ”han tænker ikke en tanke”, og
et foto med et tegnet hjerte og en pige der laver kyssemund. ”Alle mulige underlige
ting”, siger Amalie.
Snapchat-eksempel viser først og fremmest, hvor vigtig interaktionen over sociale
medier er i mange børns hverdag. At glemme sin telefon betyder ikke nødvendigvis, at
man går glip af vigtig praktisk information eller bliver holdt bevidst udenfor, men man
er udenfor den sociale ping-pong, der sker via medierne. Og det er muligheden for at
understøtte informationsudveksling og ‘swarming’ (Rheingold2002), et loop af
konstant interaktion som motiverer til handling, som børnene vurderer et socialt medie
i forhold til.
Dernæst viser det også noget om det at dele information, billeder og viden med andre.
Det giver ikke mening at dele noget med nogen, man ikke kender eller ved noget om,
for så kan man ikke bruge deres viden til noget – det har ingen relevans i relation til ens
egen eller deres verden. Og børnene er hurtige til at opfange, om der er relevans i et
program, ud fra hvordan vennerne reagerer:
”Det er jo mine venner, jeg ser ud fra – bruger de det ikke, så gør jeg heller ikke. Jeg ved
godt, at det er efteraberagtigt, men altså det er jo ikke sjovt, hvis man kan se, at der ikke
er andre, der gør det.”, siger Amalie. Det at dele er kun interessant, såfremt man deler
med de rigtige – med sine venner.
Amalie fortæller om at dele på Narrify: ”Der er jo også andre, der ser det, som man ikke
kender, og jeg ved ikke, om jeg kunne tænke mig at få svar fra nogen, jeg ikke kender eller
ved noget om. Altså, jeg ved godt, det lyder underligt, men det kan jeg ikke bruge til noget.
Så er det bedre med Facebook, for der er det kun ens venner, der ser det”.
I klasselærer Idas optik har børnene svært ved at se, hvad Narrify kan gøre for dem.
”Jeg tror, den strander på, at de ikke helt kan se ”what’s in it for me?”. Hvad får jeg ud af
at skrive om ja, crossere..? Det bliver også lidt nicheviden for nogle få.”
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Malthe fortæller: ” Jeg har kun brugt det til det, vi har fået for i forbindelse med skolen”
Og uddyber: ”Det er jo ikke sådan, at man bare lige går ind og surfer rundt, hvis man ikke
skal have noget viden. Efter min mening går man kun derind, hvis man skal have noget
viden eller man selv skal skrive viden. Det er jo ikke lige som Facebook for at se, hvad de
andre lige har skrevet eller lavet. Sådan er Narrify jo ikke. [..]Facebook er bare helt
anderledes - prøv at høre her, man kan skrive sammen på en helt anden måde derinde.
Skrive hvad man laver på en anden måde.”
Der mangler noget på Narrify, som gør det spændende i fht. hvad der motiverer
eleverne til at bruge sociale medier, og det at dele eller efterspørge viden alene er ikke
noget, der motiverer til lige at gå ind på en side: ”Der skal være et eller andet, der gør det
mere spændende. Det eneste du kan, er at stille spørgsmål eller svare på de andres
spørgsmål. Det er lidt sjovt i starten, men jeg tror lidt, at folk mister interessen for det. Der
skal være et eller andet der får dem til ligesom at komme tilbage. [..]Når man stiller
spørgsmål, får man jo bare et svar. Det er ikke sådan, at svar fra andre er sådan ”wow”,
siger Nanna.
Vores observationer og interviews peger alle i retningen af, at et klart og umiddelbart
“take-away” afgør det sociale medies anvendelighed for børnene. I eksisterende
populære sociale medier er det specielt det relationsskabende og den umiddelbare
feedback, som børnene artikulerer som motivationsskabende. Samme umiddelbarhed
og relationsskabende potentiale findes ifølge vores undersøgelser ikke i de
kollaborative projekter. Ikke desto mindre er det nødvendigt for IT designere at forstå,
hvad der motiverer børnene (for eksempel relation til andre, eksponeringstrang, dét, at
være ’noget’ særligt) i forhold til applikationen.

A NVENDEL SE

AF S OCIALE MEDIER SIKRER IKKE A UTOMATISK BR OB YGNING MELL EM

SKOL EVIDEN OG HVER DA GSVIDEN
Selv om sociale medier initierer til deling af hverdagsinformationer i et skolemiljø
sker brobygning mellem formelle og uformelle læringsmiljøer ikke pr. automatik
gennem det sociale medie.
Brobygning mellem elevernes hverdag og skolens formelle viden sker hele tiden i
undervisningen. Et eksempel er fra en engelsktime, hvor en klasse har om London, og
noget af det første læreren spørger eleverne om, er ”Hvem af jer har været i London?”.
Eleverne fortæller på skift om deres forskellige oplevelser med byen og igennem resten
af timen relateres det forskellige indhold – fx det at finde rundt i en storby i metroen,
hjemløse og forskellige attraktioner - løbende til elevernes egne oplevelser. I praksis er
brobygning mellem forskellige typer af viden med afsæt i forskellige læringskontekster
en naturlig del af undervisningspraksis for rigtig mange lærere, hvor den subjektive
viden bruges til at eksemplificere den formelle viden. Men når man vil indføre et socialt
medie til at varetage denne brobygning mellem forskellige videnstyper og –miljøer,
møder man nye udfordringer.
Aida forklarer, hvad der skulle til, for at hun ville lægge noget af sin hverdagsviden om
Islam, ramadan og tørklæde ud på Narrify i stedet for at formidle det i et foredrag for
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klassen, som hun havde gjort for nylig: ”Dem fra klassen ville helt vildt gerne høre om
det, men hvis folk ikke spørger til det, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at lægge det
ud. Hvis de kom og spurgte mig om det, så ville jeg lægge det ud.”
En udfordring ved at dele sin uformelle viden via Narrify er altså, at man er i tvivl om,
hvor relevant det er for de andre at få del i denne viden. Man er ikke vant til at ens
subjektive viden bevidst bliver fremhævet og inddraget i skolen som noget, der har en
værdi, blot fordi det er subjektivt. Der er også en barriere, fordi det at dele noget
hjemmefra overskrider en intimitetsbarriere, og det gør sig specielt gældende på et
socialt medie, hvor alle kan se det, man lægger ud. Der er derfor et stort behov for at
blive opfordret til at dele og få en form for garanti for, at man kan have tillid til at ens
åbenhed bliver honoreret med interesse og velvilje.
At håndtere inddragelsen og ekspliciteringen af den subjektive viden i en skole– og
undervisningskontekst aktiverer forskellige håndteringsstrategier hos børnene.
Klasselæreren Kamilla fortæller om et eksempel fra Kristendom, hvor eleverne skulle
tage et billede af en ting derhjemme, der mindede dem om en afdød person. Dette foto
skulle de så lægge op på Narrify og interviewe hinanden om med det mål at udvikle og
træne evnen til at sætte ord på følelser og oplevelser i relation til minder. Hun gengiver
i dette citat de kommentarer, som eleverne kom med som reaktion på øvelsen:
”Så snakkede vi jo om det med, at når man var ked af det, og når nogen var død, så var det
dejligt at snakke om det. Det lettede og så videre – og så skal de jo snart have ny
klasselærer (red. og de må ikke vide, hvem den nye lærer er), og så siger de: "Kamillaaa,
du skal bare siiiige det. Du må gerne siiige det, så det letter dig. Så må du sige til os,
hvem vi skal have, så du ikke skal gå rundt med det hele selv. Er det ikke slemt for dig at
gå rundt med det selv?? Vi synes, det er vigtigt, at du får lettet dit hjerte til os!" [Kamilla
imiterer børnene på en overbevisende facon, og vi griner begge to].”
Eksemplet viser altså, hvordan eleverne på humoristisk vis prøver at plage og
”manipulere” Kamilla til at afsløre navnet på deres kommende klasselærer. I
situationen tager de udgangspunkt i de pointer omkring følelser og ”det at snakke om
tingene”, som de netop har diskuteret på baggrund af minde-billederne på Narrify.
Kamilla fortæller, at hun havde indtryk af, at de ikke var specielt engagerede i selve
klassediskussionen, men hun konkluderer, at hun ” ikke kunne lade være med at tænke:
Når de kan lave sjov med det på sådan en udspekuleret måde, så må der da være et eller
andet, der sidder fast!?”
Elevernes reaktion får altså Kamilla til at drage den slutning, at hvis de kan anvende
den nye viden i denne situation – hvor irrelevant den så end er for det oprindelige
fokus i undervisningen – så må de have lært et eller andet, som de så bruger humoren
som redskab til at håndtere og formidle.
I den almindelige undervisning sker brobygning mellem forskellige videnstyper og miljøer på en subtil og sofistikeret måde. Det er ikke en artikuleret, ekspliciteret
praksis i kraft af læringsmål og nationale tests. Det laver sociale medier om på, for her
bliver det at dele noget subjektivt inden for de institutionelle rammer pludselig mere
synligt og håndgribeligt. Denne synliggørelse af noget intimt og lidt privat
fremprovokerer håndteringsstrategier og én af dem kan være at joke med situationen. I
designet af et socialt medie til brobygning mellem forskellige videns– og
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læringskontekster er det interessant at forstå, hvordan brobygning foregår i det
eksisterende undervisningsmiljø for at få indblik i, hvilke allerede eksisterende
processer, der skal understøttes eller udbygges.

S OCIALE

M EDIER SKAL A FS TEM MES M ED SK OLENS EKSIS TER ENDE PRAKSIS FOR MER
Sociale medier er et nyt skolemedie, som skal afstemmes med eksisterende
undervisningsformer, med lærerrollen og med elevrollen for at kunne skabe den
ønskede brobygning.
Som vi har set, er det vigtigt, at et nyt program til brug i skolen er afstemt med
børnenes brug og forståelse af sociale medier. Men skolemiljøet består også af lærere,
og deres tilgang til undervisning, læring og sociale medier spiller også ind på, hvordan
et nyt program bliver integreret i skolen.
Klasselærer Ida forklarer, hvilke spørgsmål indførelsen af et socialt brobygningsmedie
rejser: ”Der ligger enormt meget engagement i den uformelle viden, men det er en
udfordring, hvordan vi får den aktiveret, får den bragt ind i skolen og får lavet nogle
rammer, så børnene føler, at den viden de har uden for skolen også bliver noget værd i
skolesammenhæng. Det er da noget, vi kan bruge til noget – det er bare svært – det ligger
ikke lige til højrebenet. [..]Vi har jo prøvet at tænke Narrify ind i en faglig sammenhæng,
men så snart vi gør det, så bøjer vi jo Narrify, fordi det ikke skal være fagligt.. så det er
udfordringen for os – Hvordan kan vi tænke det ind i alt det, vi også skal tænke på i vores
undervisning?”
Udfordringen er at finde en balance mellem brobygningsmediets aktivering af både den
formelle og uformelle viden i undervisningssituationen, sådan at fokus ikke tipper over
til en side, så undervisningen enten demotiverer eleverne eller sker på bekostning af de
faglige mål. Ida forklarer endvidere, sammenhængen mellem det overordnede formål
med hendes undervisning og det, der efterspørges og måles på fra et højere plan:
”Min målsætning for mit arbejde er udstukket fra undervisningsministeriets side. På deres
hjemmeside lægger de forskellige trinmål for dansk dvs. for det skriftlige, det mundtlige
og det digitale, og de ting skal jeg jo undervise i. Som lærere er vi bundet op på det hele
tiden, og det er det, børnene bliver testet i. Jeg bestemmer selv hvordan, men det er det
mål, jeg arbejder hen imod af forskellige veje, og der er Narrify jo lidt.. ja, det er derfor, vi
også har bukket det noget. Hvordan kan vi tænke de uformelle ting ind, og hvordan løfter
vi spørgsmål, så det ikke bare bliver ”Hvad for en kage kan du bedst lide?” for hvis det er
det niveau, vi bevæger os på i det uformelle, så bliver det ikke voldsomt interessant fagligt
set.”
For at et nyt socialt medie skal have sin gang i en skolekontekst er det altså vigtigt at
overveje ikke kun hvilke af elevernes udfordringer et program imødekommer, men
også se på hvordan programmet passer ind i undervisningen set fra lærerens
perspektiv med de mål og udfordringer læreren står med. Det kan være svært som
lærer at afbalancere de krav der stilles centralt med inddragelsen af uformel viden, som
ikke på samme måde honoreres direkte via prøver og tests.
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En anden pointe er også at der eksisterer forskellige måder at tilegne sig, kommunikere
og formidle viden på i forskellige kontekster i og uden for skolen. Som Ida forklarer,
brugte børnene den første version af Narrify til at skrive korte
sammenligningsspørgsmål som fx ”Hvad for en kage kan du bedst lide?” som kun kan
besvares med et eller få ord og dermed ikke var vidensøgende. Amalie forklarer,
hvorfor hun ikke stillede flere og længere spørgsmål: ”Det er lidt svært at bruge, for det
er jo ikke særlig tit, man bare stiller et spørgsmål sådan ud. Det virker meget skoleagtigt.”
Det er altså sjældent, at børnene ”stiller et spørgsmål ud” dvs. bevidst formulerer et
målrettet, vidensøgende spørgsmål i deres hverdagsliv. Men det er ikke fordi, at børn
ikke tilegner sig viden i deres hverdag. De er nysgerrige og får masser af input i deres
hverdag via medier og deres familie og venner, men videnstilegnelsen er noget, der
sker løbende og ubevist – det er en automatiseret praksis snarere end en bevidst
beslutning. Så det målrettet at formulere vidensøgende spørgsmål er en opgave,
børnene oftest kun møder i skolen: ”Man går ikke hjem og undrer sig over, hvor mange
km der er rundt om jorden.. Eller om pingviner kan gå baglæns. Det gør man bare ikke.”,
siger Amanda.
Klasselærer Ida har samme indtryk af, at børnene ikke formulerer skriftlige spørgsmål
frivilligt og spontant i deres fritid. At det i stedet er en skolepraksis: ”Det er noget med
formidlingen også. Lige så snart det bliver noget skriftligt, så bliver det skoleagtigt. Hvis
jeg skal sætte mig ned og skrive ved en computer - også selvom det interesserer mig - så
bliver det skoleagtigt. [..] Jeg tror, at man overvurderer børns trang til at formulere sig
skriftligt om deres viden. De skal have en gulerod for at dele ud af det, de ved – det gør
man jo heller i en almindelig samtale, med mindre man kommer ind på noget specifikt.”
For børnene kræver det meget arbejde og refleksion at finde på spørgsmål og
formulere dem skriftligt, og det arbejde laver de oftest kun i skolen, mens de i fritiden
kommunikerer via kortere spørgsmål, billeder, fotos og videoer. Så for at forebygge at
et program ender uden for børnenes ”loop” af uformel hverdagsteknologi og kommer i
kassen ”skoleprogram” og dermed forhindrer muligheden for at skolen kan ”tappe”
uformel viden fra Narrify, som kan inddrages, undersøges og belyses i skolen, er det
vigtigt at klarlægge, hvilke formidlingsmetoder børnene bruger, og hvordan disse
forholder sig til de formidlingsmetoder der bruges i undervisningskonteksten.
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S CREENSHOT

AF NARRIFY OG

F AKTABOX

Narrify er en digital videndelingsplatform til de 10-14-årige
Facts om forskningen:
Spørgsmål: Hvordan kan sociale medier brobygge mellem skole og hverdagsliv?
3 måneders feltundersøgelser
46 elever og 2 klasselærere i to 6. klasser på to midtjyske folkeskoler.
37 interviews, 25 timers observationer, 3 workshops
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