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Hensikt	med	forelesning	
•  Belyse	læring	som	mangefase@ert	,lpasning	i	et	
dynamisk	informasjonssamfunn	

•  Hvordan	endrer	digitale	medier	læring,	
utdannelse,	kunnskapsutvikling	og	krav	,l	
dannelse?	
– Nødvendigheten	av	digital	dømmekraG	og	dannelse	
–  Reed	og	den	be,ngede	teknologiop,mismen	
–  Carr	og	det	overfladiske	menneske	
– Mul,tasking:	Kostnadene	ved	å	være	
informasjonssjonglører		

•  Hvorfor	er	temaet	læring	i	informasjonssam-
funnet	så	omstridt	og	antakelsene	så	ulike?		
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Læring	
•  Den	forming	av	evner,	kunnskaper,	ferdigheter,	
handlingsvalg	og	verdier	som	gjør	oss	velfungerende	
og	gir	oss	muligheter	innenfor	en	bestemt	sosial	og	
kulturell	sammenheng	

•  Noe	vi	søker	og	gjør	ved	å	gå	på	skole,	ta	utdanning,	
studere,	ta	videreutdanning,	gå	på	kurs	osv.	

•  Noe	som	skjer	uformelt	og	mer	sub,lt	gjennom	
erfaring,	sosialisering	og	oppdragelse	

•  Noe	som	kan	ha	form	av	underbevisste	og	noen	ganger	
motstrebende	,lpasninger	(disiplinering)	

•  I	læringsprosesser	er	vi	både	handlende	og	velgende	
subjekter	og	”objekter”	for	andre	menneskers	vilje	og	
offer	for	samfunnets	strukturelle	tvang.		
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Påstander	om	vår	formbarhet	
•  Vi	er	det	vi	har	–	når	,ngene	vi	disponerer	i	hverdagen	
forandrer	seg,	endres	vi	

•  Vi	er	det	vi	gjør	–	når	praksiser	og	hverdagsvalg	endres,	
sosialiseres	vi	som	en	følge	av	disse	valgene	

•  Vi	er	språket	vårt	–	når	ord	og	talemåter	endres,	følger	
tankemåtene	e@er	

•  Vi	er	vårt	samspill	–	når	måtene	vi	er	sammen	med	
andre	på	endres,	blir	vi	også	”nye”	

•  Vi	er	det	vi	leser	og	lærer	–	vår	bagasje	av	kunnskap	og	
dannelse	former	hvordan	vi	tenker	og	ter	oss	

•  ”We	are	how	we	read”	(Maryanne	Wolf):	Lese	og	
læremåter	former	vår	fortolkningsevne	og	kogni,ve	
orientering		-	PP	former	både	formidlere	og	publikum	
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Informasjon,	kunnskap	og	klokskap	
(Reed	s.164)	
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En	uendelig	stor,	kompleks	
og	le@	,lgjengelig	verden	av		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

informasjon	

Den	bearbeidede	og	
meningsbærende	

kunnskap	
menneskeheten	

disponerer	basert	på	
intelligent	organisert	

kunnskap	

Den	menneskelige	
klokskap	viser	seg	som	
kunnskap	omsa@	i	

hensiktsmessig	bruk	og	
materialiseres	i	

fornuGige	ordninger	

Dannelse	



•  Neake@e	

•  Ne@ve@	
•  Digital	dømmekraG	

•  Digital	dannelse	
•  Et	gangs	digitalt	menneske	

•  “Media	literacy”	
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Ordliste	om	klokskap	i	det	digitale	samfunn	

Handler	om	evne	,l	å	
samle	inn,	analysere,	
evaluere	og	skape	
informasjon	og	tolke	
mening	fra	alle	typer	
medier.		
(Staksrud	2017:170)	
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Utdannelse	avslu@es,	dannelse	varer	evig	

•  Filosofen	Jon	Hellesnes	skrev	for	rundt	fem,	år	siden	et	essay	
med	,@elen	“Ein	utdanna	mann	og	et	danna	menneske”:		
ü  Det	begynner	slik:	Det	fins	sprenglærd	toskeskap,	og	det	fins	folkeleg	

visdom		

•  Denne	erkjennelsen	er	inspirert	av	Aristoteles	som	skilte	
mellom		
ü  episteme	–	den	formålsrasjonelle	vitenskapelige	teore,ske	

kunnskapen	
ü  techne	–	den	ferdighetsmessige	kunnskapen	,l	å	kunne	bruke	

bestemte	teknologier	
ü  fronesis	–	en	type	verdirasjonell	prak,sk	fornuG	og	prak,sk	e,kk	

•  Fronesis	er	grunnlaget	for	menneskelig	klokskap	og	
dømmekraG	
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Refleksjoner,	vurderinger	og	valg	

Klokskapen	(fronesis)	gjelder	heller	ikke	bare	
det	allmenne;	den	må	også	gi	kjennskap	,l	
enkelt-,lfellene.	Derfor	er	det	også	at	noen	
uten	viten	er	bedre	,l	å	handle	enn	andre	som	
har	viten,	især	gjelder	deGe	de	erfarne.	(….)	
Klokskapen	gjelder	handling;	man	bør	altså	
besiGe	begge	slags	klokskap,	eller	den	som	
gjelder	enkelJlfeller	fremfor	den	første.		
	

(Aristoteles	i	Den	nikomakiske	e,kk	ca.350	f.kr./
på	norsk	1999,	side	118)	
Her	sitert	fra	Engen	m.fl.2017:21-22	
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Å	passe	egne	saker		
og	bidra	,l	et	velfungerende	fellesskap	
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Digital	dømmekraK	går	ut	på	å	mestre	siG	digitale	
liv	og	være	kri,ske	og	selvstendige	i	møtet	med	
mediet.	(Staksrud	s.170)	
	
…..men	det	handler	også	om	å	påta	seg	et	
medansvar	som	samfunnsborger	for	å	bidra	,l	en	
opplyst,	e,sk	forsvarlig	samfunnsdeba@,	basert	på	
dialog	og	saklige	argumenter.	
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Danning	og	
varsling	på	
You-tube	
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Si	meg,	hva	betyr	en	“like”?	
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Også	«likes»	må	tolkes.	Å	fastlegge	meningsinnholdet	av	den	ytringen	en	
«like»	er,	er	mye	vanskeligere	enn	å	tolke	selve	statusoppdateringen:	Hvis	
hunden	din	dør,	og	jeg	«liker»	din	statusoppdatering	«Dagene	blir	aldri	de	
samme	igjen	uten	Fido»?	–	er	det	da	et	uGrykk	for	min	medfølelse,	eller	for	
min	sadis,ske	glede	over	din	sorg?	Noen	«likes»	kan	opplagt	være	å	tolke	
som	ulovlige	i	seg	selv,	eller	som	medvirkning	,l	voldshandlinger,	f.eks.	,l	
oppdateringen	«Får	jeg	20	likes	på	denne,	går	jeg	ut	og	banker	opp	en	
buddhist».	Men	betydningen	av	en	«like»	vil	i	de	aller	fleste	,lfeller	være	
uklart.	Selv	dersom	man	får	et	eget	«like»-,llegg	i	straffeloven,	vil	«likens»	
mulige	meningsinnhold	kunne	være	ganske	mange.	(Anine	Kierulf	i	VG,	
7/6-2017.		Illustrasjon	Roar	Hagen)		
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Drømmen	og	mareri@et	
•  Digaliseringen	av	undervisning	og	læring	gir	
opphav	,l	både	oppskrudde	forventninger	og	
dommedagsprofe,er	
ü Er	dagens	barn	og	unge	velinformerte	og	
vitebegjærlige?	

ü Bruker	de	andre	og	mer	krea,ve	metoder	for	å	finne	
og	,legne	seg	kunnskap?	

ü Blir	tver,mot	unga	dummere	i	takt	med	at	telefonene	
deres	blir	smartere?	

ü Blir	barn	og	unge	så	preget	av	“overs,mulerende”	
mediebruk	at	de	kon,nuerlig	må	underholdes	og	
mores	for	at	de	skal	oppre@holde	sin	
læringsinteresse?	(“edutainment”)	
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Arenaer	for	læring	
•  Før	handlet	læring	og	kunnskap	mest	om	skolen	og	
livet	i	utdanningsins,tusjonene	

•  Nå	dreier	læring	og	digitalisert	utdannelse	seg	om	noe	
mye	mer	omfa@ende	på	tvers	av	ulike	livsområder	

•  Web’en	er	et	mangfoldig	og	fleksibelt	læringsverktøy	
•  Ungdom	plukker	opp	grunnleggende	sosiale	og	
tekniske	ferdigheter	gjennom	bruken	av	Interne@	
både	i	og	utenfor	det	som	er	definert	som	
læringsarenaen	
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Grenseløs	og	,lpasset	læring	

•  Om	en	ser	bort	fra	utopiske	og	dystopiske	
overdrivelser	er	datamaskiner	verktøy	der	ny@en	er	
be,nget	av	bruken	

•  Digitale	læringsverktøy	kan	skreddersys	,l	brukernes	
forutsetninger	og	preferanser	

•  Digital	læring	kan	i	like	høy	grad	skje	mellom	elever/
studenter	innbyrdes	som	det	tradisjonelle	fra	
pedagogen	

•  Digital	læring	gjør	læringen	mindre	avhengig	av	
geografisk	plassering	og	skje	på	tvers	av	landegrenser	
og	kulturer	

•  Digitale	medier	øker	mulighetene	for	å	kunne	leke	seg	
,l	læringsutby@e	
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Å	bruke	teknologi	kontra	å	integrere	teknologi	
(Reed	s.169)	

Bruke	teknologi	
•  Vilkårlig	bruk	
•  Brukes	sporadisk	
•  Verktøy	for	instruksjon	
•  Lærerstyrt	
•  Bruke	teknologi	
•  Mye	,d	på	teknikk	
•  Enklere	oppgaver	
•  Individuell	bruk	
•  Tek.	som	

informasjonleverandør	

Integrere	teknologi	
•  Planlagt	bruk	
•  Brukes	jevnlig,	systema,sk	
•  Middel	,l	å	engasjere	
•  Studen,ni,ert	
•  Urorske	tankeprosesser	
•  Mest	fokus	på	læring	
•  Kompleks	problemløsning	
•  Samarbeidsorientert	bruk	
•  Tek.	som	sentral	i	

læringsak,viteten	
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Bruker	lærerne	teknologien	krea,vt	og	for	å	utvikle	lærerrollen	eller	
som	et	middel	,l	å	flykte	fra	rollen	og	“forenkle”	arbeidet?	

Digi-læring	



McDonaldisert	utdanning?	
•  Digital	teknologi	brukes	i	mange	sammenhenger	som	
et	verktøy	for	å	standardisere	og	kvan,fisere	læring	og	
utdanning	

•  Denne	effek,vitetsorienterte	bruken	av	tester	og	enkle	
læringsverktøy	er	nega,v	for	utvikling	av	kri,ske	
perspek,ver	og	problemløsende	evne	

•  Fores,llingen	om	kunnskap	som	vare	og	studenter	som	
kunder	og	mo@akere	av	denne	varen	innebærer	
redusert	kvalitet	i	læring	

•  Priva,sering	og	forståelsen	av	kunnskap	som	vare	kan	
øke	de	sosiale	forskjellene	og	digitale	kløGene	når	det	
gjelder	utdannings-	og	lærings,lbud	

31.01.18	 svein	 16	

Digi-læring	



Hjelpemidlet	som	ble	målet	
Kilde:	Per	Anders	Todal,	i	Dag	og	Tid	13/2-2015	

•  Nesten	ingen	andre	land	har	satset	så	mye	på	
datateknologi	i	skolen	som	Norge	

•  IKT-satsinga	har	vært	topptung	og	poli,sk	styrt	–	den	har	
ha@	form	av	å	være	poli,sk	mantra	

•  Har	denne	satsingen	vært	vellykket?	Internasjonale	tester	
av	elevprestasjoner	gir	grunn	,l	å	tvile	

•  Hver	tredje	elev	sier	at	deres	digitale	vaner	står	i	veien	for	
skolearbeidet	

•  Mange	elever	opplever	en	mo,vasjonskonflikt	mellom	
oppgaver	som	krever	faglig	utholdenhet	og	det	
umiddelbart	,lfredss,llende	ved	oppdatering	på	Facebook,	
svare	på	venneforespørsler	og	meldinger,	og	delta	i	
ne@baserte	spill.	

•  Har	bruken	av	IKT	i	skolen	skjedd	på	teknologiens	og	ikke	
læringa	sine	premisser?	
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”The	medium	is	the	message”	
•  McLuhan:	I	det	lange	løp	betyr	innholdet	mindre	enn	
selve	mediet	når	det	gjelder	å	påvirke	hvordan	vi	
tenker	og	handler	

•  Om	vi	bruker	et	medium	nok	endrer	det	hvem	vi	er,	
som	individer	og	som	samfunn	(Carr,	s.3)	

•  Om	vi	lærer,	jobber	og	leker	lav-	eller	høyteknologisk	
gjør	en	forskjell	–	en	forskjell	som	preger	oss	både	
kort-	og	langvarig	
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Gjør	Interne@	oss	”dummere”?	
h@p://bigthink.com/users/nicholascarr	

Hvordan	påvirker	vår	intellektuelle	teknologi	de	
måter	vi	tenker	på?	
hGps://www.youtube.com/watch?v=PF1JgIWbSlQ	
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Oppmerksomhet	og	distraksjon	

•  Sentrale	dis,ngsjoner	i	Carrs	argumentasjon	
–  Shallow	vs.	deep	thinking	
– Working	memory	vs.	long	term	memory	

•  Carr	argumenterer	for	at	moderne	IT-teknologi	og	måtene	vi	
bruker	denne	på	lager	en	ubalanse	i	favør	av	“shallow	
thinking”	og	“working	memory”	

•  De@e	medfører	at	distraksjonen	får	et	overtak	på	
konsentrasjonen	og	at	vår	evne	,l	dypere,	analy,sk	tenkning	
permanent	svekkes	

•  h@ps://www.youtube.com/watch?v=RBoA6VZdJM8	
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Carr	i	korte	trekk	(1)	
1.  Hal	and	me:	Den	snikende	følelsen	av	at	

konsentrasjonsevnen	svekkes	
2.  The	vital	parts:	Våre	skriveredskaper	spiller	med	i	

formingen	av	våre	tanker	
3.  Tools	of	the	mind:	Det	er	vår	intellektuelle	teknologi	

som	i	størst	grad	påvirker	hva	og	hvordan	vi	tenker	
4.  The	deepening	page:	Vi	befinner	oss	mellom	to	

teknologiske	verdener;	bokas	og	ne@ets	
5.  A	medium	of	the	most	general	nature:	Datamaskinen	

er	et	universalverktøy	som	løser	opp	grensene	
mellom	ulike	medier	og	danner	an	”ecosystem	of	
interrup,on	technologies	
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Carr	i	korte	trekk	(2)	
6.  The	very	image	of	av	book:	Distraksjonene	i	våre	liv	har	økt	

over	,d,	men	med	ne@et	spres	den	for	alle	vinde	og	gjør	
tanken	permanent	rastløs	

7.  The	jugglers	brain:	Ne@brukernes	hjerne	endres	vesentlig	
både	når	det	gjelder	dens	fysiske	,lstand	og	dens	
funksjonsevne.	Vår	evne	,l	å	og	forstå	spørsmål	på	en	
dypere	og	personlig	måte	avtar	

8.  The	church	of	Google:	Problemet	er	at	vi	har	mistet	evnen	
,l	å	balansere	mellom	effek,v	datasanking	(Googles	
prosjekt)	og	langsom,	kontempla,v	tenkning	

9.  Search,	memory:	Ne@et	med	all	dens	informasjon	kan	ikke	
ersta@e	den	menneskelige	hukommelse,	en	forutsetning	
for	vår	iden,tet	og	intelligens	

10. 	A	thing	like	me:	Ne@et	omdirigerer	våre	vitale	tankebaner	
og	reduserer	vår	kapasitet	,l	s,lle	e@ertanke,	den	endrer	
dybden	i	vårt	følelses-	og	tankeliv	–	vi	blir	mer	overfladiske	
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Carr:	Det	besnærende	livet	på	ne@et	
Interne@	overvelder	oss	med	inntrykk	og	”s,mulus”	
fordi:	
•  Det	er	et	hyperne@-medium	som	har	lenker	og	
forbindelser	i	alle	retninger	

•  Det	er	et	mul,medium	som	har	tekst,	bilder,	
lyder,	film	

•  Det	er	også	et	kraGfull	verktøy	for	å	overføre	
beskjeder		

•  Ne@et	er	et	verktøy	som	oppmuntrer	,l	
mul,tasking	

•  Alt	de@e	,lsier	at	ne@et	også	er	et	digert	og	
invaderende		avbrytelses-	og	distraksjonssystem	
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Reed	om	Carr:	The	Shallows	
•  Under,@el	burde	vært	et	spørsmål:	What	is	the	
Internet	doing	to	our	brains?	

•  Mye	av	Carrs	empiri	framstår	ifølge	Reed	som	
anekdo,sk	og	for	dårlig	underbygd	

•  Vi	har	ikke	nok	empiri	fra	hjerneforskningen	,l	å	
fastslå	at	digital	teknologi	gjør	oss	mer	
overfladiske	

•  Reed	gir	Carr	re@	i	at	det	er	en	problema,sk	
tendens	,l	at	vi	bruker	for	mye	,d	,l	retningsløse	
og	overfladiske	søk	på	ne@et	og	for	lite	på	mer	
fordypningsorienterte	og	konsentrasjons-
krevende	ak,viteter.		
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”The	very	image	of	a	book”	
N.	Carr	om	mekanismer	bak	nye	lese-	og	skrivemåter	
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Ny	
leseteknologi:	

Kindle,	
ne@bre@	og	
mul,vinduer	

Innebygd	
fristelser	,l	å	
gå	snarturer	ut	
av	teksten		

Den	distraherte	
lesemåten	
innarbeides	

Nye	vaner,	
tankemønstre	
og	kapasiteter	

(læring)	

E@erspørsel	
e@er	li@eratur	
som	passer	det	
distraherte	
menneske	

Nye	mennesker	
i	en	ny	lese-	og	
skrivekultur	
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•  En	gruppe	amerikanske	forskere	undersøkte	effek,vitet	i	,legnelse	
av	skrevne	tekster	og	evne	,l	å	huske	og	bruke	disse	hos	et	utvalg	
collegestudenter	

•  Målet	med	studien	var	å	se	om	det	gjorde	noen	vesentlig	forskjell	
om	tekstene	ble	lest	på	skjerm	eller	papir		

•  I	,llegg	studerte	de	effekten	av	om	det	var	adgang	,l	mul,tasking	
eller	ei.	Det	viste	seg	at	de	som	mul,tasket	brukte	betydelig	lengre	
,d	på	å	,legne	seg	tekstene	enn	de	som	ikke	gjorde	det.	

•  Forøvrig	var	det	ingen	forskjell	mellom	de	to	gruppene:	The	overall	
finding	concerning	the	medium	was	that	geJng	informa,on	on	a	
screen	compared	with	paper	did	not	make	a	difference	either	in	
reading	comprehension	or	in	the	synthesis	of	informa,on	for	a	
persuasive	report	that	required	cri,cal	thinking.	(Subramanyam	et	
al	2013:	22)	

•  I	fram,da	vil	kanskje	ikke	spørsmålet	være	om	en	skal	lese	på	
skjerm	eller	papir,	men	å	kunne	vurdere	når	og	hvor	det	er	
hensiktsmessig	å	bruke	skjerm	eller	papir	og	eventuelt	når	bruken	
av	de	to	mediene	bør	kombineres.		

	
31.01.18	 svein	 26	

Læring	fra	papir,	læring	fra	skjermer	
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Det	enkleste	motargument	

ü Det	finnes	all,d	en	av-knapp!	
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Tiltrukket	av	distraksjon	
Kilde:	Aagaard,	2015	

•  Hva	slags	prosesser	ligger	,l	grunn	for	at	en	lar	seg	
distrahere	av	digitale	dingser	og	medier?	

•  Forklaringene	på	de@e	se@er	tradisjonelt	søkelys	på	
kogni,ve	prosesser	(Jfr.	Taneja	m.fl.)	

•  Et	alterna,v	er	en	mer	fenomenologisk	,lnærming	der	en	
fokuserer	på	digitale	praksiser	som	kroppsliggjorte	

•  Surfing	på	ne@	er	“vanedannende”	og	noe	som	får	preg	av	
automa,kk	(før-bevisst)	
–  The	problem	is	that	when	you	open	the	Internet,	the	first	thing	
that	pop	up	are	Facebook	and	You	Tube	and	a	couple	of	other	
sites.	So	you’re	quickly	caught	up	in	it.	Aagaard	2015:93	

•  Har	vi	generelt	en	tendens	,l	å	undervurdere	betydningen	
av	kroppsliggjorte	praksiser	og	de	vaner	(og	uvaner)	vi	
utvikler?	Kan	hendenes	bevegelse	styre	tankene	like	mye	
som	omvendt?	

31.01.18	 svein	 28	

De	overfladiske	



Å	ha	flere	vinduer	mot	verden	
Den	tekniske	forutsetningen	for	digital	mul,tasking	

David	Levy	(…)	describes	a	mee,ng	he	aGended	at	
Xerox’s	famed	Palo	Alto	Research	Center	in	the	
mid-1970s…..A	group	of	prominent	computer	scien,st	
had	been	invited	to	see	a	demonstra,on	of	a	new	
opera,ng	system	that	made	”mul,tasking”	easy.	Unlike	
tradi,onal	opera,ng	systems	which	could	run	a	
different	program	or	display	only	one	at	a	,me,	the	new	
system	divided	a	screen	into	many	”windows”	each	of	
which	could	run	a	different	program	or	display	a	
different	document.		
Carr	(2011),	s.113	
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“Cyber-slacking”	i	klasserommet	
Kilde:	Taneja,	Fiore	og	Fischer,	2015	

Cyber-slacking:	Bruk	av	datateknologi																										
og	ne9	:l	ak:viteter	som	ikke	er	relatert																					
:l	undervisningen	
Hva	påvirker	holdninger	og	fak,sk	adferd	når	det	
gjelder	CS	(øker	sannsynligheten	for	“slacking”)?	
–  Betrakter	seg	som	kunnskapskonsument	
(consumerism)	

–  Ønske	om	å	flykte	fra	en	lite	engasjerende	
undervisningssituasjon	(eskapisme)	

–  I	utgangspunktet	lite	mo,vert	for	studiet	
–  Oppfa@er	studieinnholdet	som	lite	inspirerende	
–  Fravær	av	regler	om	eller	sanksjoner	mot	CS		
–  Uformelle	normer	blant	studentene	om	at	CS	er	greit		
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Mul,tasking	i	en	undervisningskontekst	

•  Sana,	Weston	og	Cepeda:	Hva	er	effekten	av	
mul,tasking	(laptop)	for	brukerne	og	deres	
medstudenter	når	det	gjelder	læringsutby@e?	

•  En	studie	urørt	som	eksperiment	som	
omfa@er	40	laveregradsstudenter	

•  Hensikt	er	både	å	belyse	direkte	og	indirekte	
effekter	av	mul,tasking	for	læring	
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Sentrale	funn	
•  Studenter	som	mul,tasket	gjorde	det	vesentlig	
dårligere	enn	de	som	ikke	gjorde	det	når	det	gjaldt	å	
huske	og	gjengi	det	som	ble	formidlet	i	
undervisningen.	

•  Studenter	som	sa@	innenfor	synsfeltet	av	
laptopbrukere	gjorde	det	vesentlig	dårligere	på	
kunnskapstester	enn	de	som	var	visuelt	skjermet.	

•  Den	reduserte	prestasjonsevnen	,l	de	som	ble	visuelt	
distrahert	var	dobbelt	så	sterk	som	det	de	subjek,vt	
rapporterte.	De	ble	mer	forstyrret	enn	de	selv	
oppfa@et	og	trodde.		
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Motsa@e	syn	på	digital	læring	
Teknologipessimister	

•  Så	svaret	synes	nå	klart:	Ja	vi	
blir	dummere	av	databruk,	i	
hvert	fall	når	det	blir	for	mye	
av	den	og	når	den	kommer	for	
,dlig	inn	i	skolen.	(Vassnes	
2015:	204)	

•  ..	er	det	slik	at	kronisk	intens	
mul,tasking	fører	,l	en	
forandring	av	den	kogni,ve	
s,len?	Mul,taskere	øver	
seg…..ak,vt	opp	,l	over-
fladiskhet	og	ineffek,vitet.	
(Spitzer	2014:239)	

	

Teknologiop:mister	

•  Just	because	young	people	
don’t	learn	things	in	the	same	
way	their	grand-parents	did	
does	not	mean	that	the	way	
they	are	learning	is	not	as	
effec,ve.	(Palfrey	og	Gasser	
2016:206)	

•  The	more	extensive	and	
efficient	is	a	community’s	
access	to	the	Web,	the	more	
fer,le	is	the	soil	for	learning	
and	development	of	personal	
exper,se.	(Petrik,	Kilybayev	
og	Shormanbayeva	2014:275)	
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Hvordan	utvikler	meningsforskjellene	seg?	
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Ulike	forståelser	
og	posisjoner	i	
utgangspunktet	

Vektlegging	av	
kri,ske	kontra	
konstruk,ve	
spørsmål	

Innhen,ng	av	
empiri,	valg	av	
eksemper	og	
bruk	av	annen	
forskning		

Tolkning	og	
kontekst-
ualisering	av	
data	

Ulik	betoning	av	
menneskelig	
,lpasningsevne,	
reversible	eller	
irreversible	
prosesser	osv.	

Ulike	
konklusjoner	
om		hva	
digitalisering	
betyr	for	læring	

Sammenfatning	



Personlighetstrekk	og	karakterendring	

Ulike	stabile	og	
veldefinerte	
personlighetstrekk	

Menneskers	ulike	valg	
av	bruksmåter	når	det	
gjelder	mobil	og	digital	
teknologi	(for	eksempel	
”Facebook”)			

De	teknologiske	mulig-
heter	og	umuligheter	
som	strukturerer	
moderne	digitaliserte	liv	

Formbare	og	nydannede	
karaktertrekk	som	
oppstår	som	en	følge	av	
teknologiske	muligheter	
og	valg	av	bruksmåter	

”Essensialisme”	
Vårt	robuste	vesen	

”Konstruksjonisme”	
Vår	formbarhet	og	
,lpasningsevne	
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Teknoutopier	
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Teknoskep,sisme	
Teknodystopier	
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Teknologisk	tvisyn	

Teorier	om	
informasjonens	
frigjørende	kraG	og	
potensiale	
	
En	nye	fase	i	
menneskehetens	
opplysningsprosess	
	
En	utvidet	
mulighetshorisont	

Teorier	om	informasjon	i	det	
digitaliserte,	mobile,	
kyberrommet	som	problema,sk	
i	forhold	,l	det	en	betrakter	som	
genuint	menneskelig	
	
Teknologi	som	potensielt	
manipulerende,	distraherende,	
fremmedgjørende,	noe	som	
forsterker	asosiale	karaktertrekk	
eller	svekker	vår	intellektuelle	
kapasitet	og	evne	,l	refleksjon		
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Vi	vet	og	kan	mer	
enn	før……….	

….men	har	vi	bli@	
bedre	,l	å	tenke?	
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