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1. Sammendrag og konklusjoner
(Skrives på bakgrunn av diskusjoner på seminar 13.02.)
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2. Bakgrunn
2.1 Læring i 3D‐verdener
3‐dimensjonale sosiale verdener har eksistert i 12‐15 år. Toppen på popularitetskurven ser ut til å ha
blitt nådd rundt 2008‐09, da for eksempel plattformen SecondLife hadde over 6 mill. registrerte
brukere. Etter det har bruken dalt betydelig og andre sosiale medier som Facebook, Twitter etc. har
overtatt mye av oppmerksomheten.
Nå brukes imidlertid bl.a. SecondLife i større grad til profesjonelle formål, hvor man designer arenaer
og utvikler konsepter for spesifikke formål. Helt fra begynnelsen av har det vært gjort forsøk med
slike verdener for bruk i opplæring og kompetanseutvikling, både i skole, høyere utdanning og
arbeidsliv. Faktisk er dette et av de største profesjonelle bruksområdene i SecondLife, selv om det
aldri har fått noen veldig stor utbredelse. Det skyldes nok bl.a. at brukerterskelen har vært for høy til
å nå ut til brede grupper. Likevel har det vært gjort mange spennende og lærerike eksperimenter – i
alt fra ADL til simuleringer og lederutvikling – og det er en betydelig forskningslitteratur på feltet.
Mange av de som har vært involvert i dette har nok et ”lære mens vi venter”‐perspektiv: man venter
på at teknologien skal bli enklere å bruke samtidig som den blir mer avansert, og at det visuelle
uttrykket skal bli mer likt den virkelige verden. I mens bygger man pedagogisk kompetanse om
læring, kommunikasjon og samhandling i 3D.
Både for forsknings‐ og praksismiljøer har interessen for bruk av 3D‐verdener i læring vært motivert
av at den tradisjonelle formen for e‐læring i arbeidslivet – såkalt ”konseptbasert e‐læring” – har
utviklet seg relativt lite de siste årene og er ikke i stand til å møte store pedagogiske utfordringer:
mangel på læringsrelevant sosial interaksjon og muligheter for kunnskapsbaserte hands‐on øvinger
knyttet til det som skal læres. 3D‐verdener på nett gir helt andre muligheter for simulering og
samhandling. Derfor er det også mange som hevder at 3D‐verdener er neste generasjons e‐lærings‐
plattform. Man er imidlertid fortsatt i en tidlig fase og trenger eksperimentering og kunnskaps‐
utvikling for å kunne utnytte de mulighetene som allerede er iboende og de som vil komme.
Innenfor NATO og blant andre allierte (PfP, NORDEFCO) har det vært en økende interesse for bruk av
3D‐verdener i opplæring og simulerings‐basert trening av personell. Det ble bl.a. arrangert en egen
konferanse – ”Exploiting Commercial Games and Technology for use in NATO” – ved NATO Modelling
and Simulation Centre of Excellence i Roma i 2010. Mange medlemsland er involvert på feltet, men
det er i første rekke USA som er pådriveren. De har utviklet sin egen plattform for dette, US Nexus,
men bruker også plattformene Olive og SecondLife. I tillegg satser de store ressurser på den militær‐
operative simuleringsplattformen VBS2 – Virtual Battlefield Space 2.
Hærens Våpenskole og Krigsskolen har tidligere eksperimentert med VBS2 og vil ventelig satse
betydelig på denne og tilsvarende plattformer når det gjelder operativ trening. For andre opplærings‐
formål er det imidlertid andre plattformer som både er billigere og mer velegnet. Forsvarets
forskningsinstitutt kom i 2007 med rapporten ”Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden”, om bruk
i en militær samhandlingskontekst. Her var en hovedkonklusjon at dette er en teknologi som
Forsvaret ”vil og bør kunne dra nytte av (…) i fremtiden” (FFI‐rapport 2007/02588, s. 31).
Forsvarets høgskole ved ADL‐kontoret var blant initiativtakerne til ”L3D‐prosjektet” – Læring,
kommunikasjon og samhandling i en 3D‐verden – som startet opp i 2010 og ble avsluttet i mai 2011.
Under faglig ledelse av InterMedia ved Universitetet i Oslo og i samarbeid med Forsvaret i Sverige,
Domstoladministrasjonen, DIFI og Universitetssykehuset i Nord‐Norge, gjorde vi flere innledende
eksperimenter med bruk av SecondLife i læring, bl.a. ulike typer undervisning, veiledning og rollespill.
Erfaringene herfra var ganske positive og ansporet til å gå videre med eksperimenteringen.
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2.2 Hva er 3D‐verdener?
3D‐verdener er websamfunn, tilgjengelig fra vanlige PCer, som tillater mennesker på ulike geograf‐
iske steder å møtes, og som gir dem en opplevelse av å være sammen med andre i felles omgivelser.
De kan simulere ulike kontekster, fenomener og scenarier, og skiller seg derfor fra tradisjonell e‐
læring og ansikt‐til‐ansikt‐settinger. 3D‐verdener har fire karakteristika:
• Felles audio‐visuelt miljø. Både lyd og bilde er romlig. Visuelle artefakter som hus, trær, interiør
og landskap skaper rom i den virtuelle verdenen. Brukerne kan også tilføre, manipulere og inter‐
agere med innholdet.
• Avatarbasert kommunikasjon. Avataren – en menneske‐ eller eventyrlignende skikkelse –
visualiserer brukeren og gjør ham synlig for andre brukere. Ved hjelp av avataren kan brukeren
bevege seg rundt, interagere med miljøet og kommunisere med andre brukere.
• Flere kanaler for kommunikasjon. I tillegg stemme kan ulike tekstbaserte samarbeidsverktøy
integreres i den virtuelle verdenen. Man dele dokumenter, vise video og presentasjoner. Man kan
også kommunisere én og én, i større og mindre grupper, på fellesområder og i private soner.
• Sosial tilstedeværelse. Avataren plasserer brukeren i det virtuelle miljøet og er derfor ett av
elementene som kan bidra til å gi brukeren en følelse av å være til stede, i det virtuelle miljøet.
Det finnes over 200 3D‐verdener på nett, hvor de mest utbredte plattformene er SecondLife, Olive,
Active Worlds, Open Simulator og Wonderland. På grunn av teknologiens antatte pedagogiske
potensiale, er 3D tatt i bruk for mange ulike formål. Tre brede bruksområder skiller seg ut:
• En arena for kommunikasjon, sosial interaksjon og samarbeid. For eksempel undervisning,
seminarer, møter, konferansevirksomhet, veiledning og samarbeidsprosjekter.
• En arena for rollespill, simuleringer og ferdighetstrening. Trening på praktiske ferdigheter i
autentiske eller realistiske omgivelser, for eksempel konflikthåndtering, intrakulturell kommuni‐
kasjon, samhandling i et kirurgisk team og problemløsning.
• En arena for collaborative design, bygging og visualisering. For eksempel visualisering av feno‐
mener og samarbeid om konstruksjon av modeller, bygninger og andre artefakter.
Internasjonalt er det gjort en rekke forskningsbaserte eksperimenter på bruk av 3D på disse områd‐
ene, med mange positive erfaringer. Vi vil her bare trekke fram noen:
• Brukerne uttrykker seg friere med kommentarer, spørsmål og uenighet enn det som er vanlig i
klasseromsundervisning.
• Rollespill og simuleringer i 3D oppleves som mer virkelige/realistiske enn der hvor man bruke
vanlig undervisningsrom som arena.
• Mulighetene for å delta i virtuelle omgivelser somgjenskaper virkeligheten påvirker motivasjonen
til mange deltakere i positiv retning.
• Mulighetene for mange parallelle kommunikasjonskanaler (tale og ulike typer skrift og visualiser‐
inger) oppleves som viktig og forsterker samhandlingen mellom deltakerne.
• Distribuert språktrening er mer effektivt i 3D enn via videokonferanse fordi man i 3D også har en
kontekst å kommunisere i.
Så er det selvsagt også mange barrierer for bruk av 3D i læring. Teknologien er for eksempel svak på
ikke‐verbal kommunikasjon. Videre tar det mye tid å konstruere scenarier som skal brukes for
eksempel i simuleringer. Og sist, men ikke minst oppleves teknologien i seg selv som en barriere for
både læringsutbytte og mer utstrakt bruk. Man ser dog at der hvor brukerne først er kommet opp på
et habilt ferdighetsnivå ser de selv mange spennende muligheter i plattformene.
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3. Prosjektutforming og gjennomføring
3.1 Motiver og mål
Flere enheter i Forsvaret er interessert i å utforske bruk av 3D‐verdener i læring. Forsvaret kunne ha
valgt en modell hvor vi hentet konsepter utviklet hos våre allierte og tilpasset disse til norske forhold.
I stedet har valgt å bygge erfaringer gjennom egne prosjekter.
Rent faglig sett har CAMO‐prosjektet to bakenforliggende årsaker:
• Å skaffe oss førstehåndserfaring om pedagogisk bruk – muligheter, bruksområder og begrens‐
ninger – av teknologien innenfor rammen av Forsvarets virksomhet.
• Å bygge kompetanse internt med tanke på en større satsing i framtiden.
Den faglige hovedmålsettingen har imidlertid vært enkel og svært avgrenset:
Skaper/støtter bruken av 3D‐verdener læring for brukerne?
Vi har ikke vært ute etter å måle relative effekter i denne omgang, for eksempel sammenlignet med
klasseromsundervisning eller (tradisjonell) e‐læring. Det vi ønsket å studere er om 3D‐verdener i seg
selv bidrar til å skape læring, basert på deltakernes erfaringer fra eksperimentene.

3.2 Temaer for eksperimentering
Flere temaer ble vurdert som aktuelle for eksperimentet i dette prosjektet:
•
•
•
•
•
•

Tverrkulturell kommunikasjon
Språktrening
Planlegging og gjennomføring av operasjoner – “Command and Control”
Reach Back
Post‐traumatiske stresslidelser
Kjønnsperspektivet

Av tids‐, budsjett og personellhensyn ble vi nødt til vesentlig å begrense omfanget på eksperiment‐
ene i denne omgang. Vi valgte derfor å kople sammen tre temaer som kunne dekkes innenfor
rammen av samme prosjekt, slik:

6

UGRADERT

Hovedperspektivet har vært tverrkulturell forståelse, med språktrening og kjønnsperspektivet som
deltemaer.
For å gjøre eksperimentet så konkret og realistisk som mulig valgte vi å legge ”handlingen” til
Afghanistan.

3.3 Organisering
ADL‐kontoret ved forsvarets Høyskole har hatt hovedansvaret for prosjektet, med Ramin Darisiro
som prosjektleder.
Følgende enheter i Forsvaret har vært involvert prosjektet:
• ADL‐kontoret, Forsvarets Høgskole
• Forsvarets skole for etterretning og språk (FSES)
• Krigsskolen (KS)
NTNU har vært engasjert i prosjektet på to måter:
• I oppbyggingen av en konkret eksperimentarena i SecondLife: en afghansk landsby. Dette arbeidet
er utført av stipendiat Mikhail Fominykh bistå.
• Utarbeidelse av detaljert eksperimentdesign. Dette arbeidet er utført av førsteamanuensis
Ekaterina Prasalova‐Førland og stipendiat Mikhail Fominykh.
InterMedia ved Universitetet i Oslo har vært engasjert i prosjektet på to måter:
• Bistand i utforming av prosjekt og design. Dette arbeidet er utført av professor Anders Mørch og
Master‐student Ingvill Thomassen.
• Evaluering av eksperimentet, basert på både intervjuer med deltakere og spørreskjemaer. Dette
arbeidet er utført av professor Anders Mørch og Master‐student Ingvill Thomassen.
Førsteamanuensis David Hansen ved Bjørknes høyskole har vært engasjert i prosjektet som en
rådgiver og bidragsyter i utforming av eksperiment og eksperimentdesign, til gjennomføring av
debrief med deltakerne under eksperimentet, samt evaluere eksperimentet i et faglig perspektiv;
kulturforståelse.
I tillegg er Øystein Ramseng engasjert eksternt for bistand i utvikling av eksperimentmetodikk og
‐design. Ramseng var en av initiavtagerne til L3D‐prosjektet vi har jobbet med (se siste avsnitt pkt. 1)
og er en spesialist på læringsdesign og –metode.

3.4 Praktisk gjennomføring
(Skal fylles ut seinere, men her vil det stå om filmen som ble laget, generalprøve, eksperimentet på
Krigsskolen, hvem som var involvert der osv.)
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4. Eksperimentdesign
4.1 Innledning
Det finnes per i dag lite systematisk forskning innen scenarioutvikling for militære formål (Singer et
al., 2010), spesielt innen operasjonell kulturforståelse. Av de metodene som finnes, blir få
offentliggjort og systematisert av hensyn til sikkerhetshensyn og kommersielle interesser.
Metodikken som blir brukt for scenarioutvikling ved CAMO prosjektet vil basere seg på Naturalistic
Decision Making approach (Klein, 2008; Hartog, 2009; Caird‐Daley et al., 2009; Zsambok, 1997) og
Situation Awareness theory (Endsley, 1995; Hartog, 2009). Disse teoretiske tilnærminger brukes
bredt ved trening i militære kontekster (se for eksempel Caird‐Daley et al., 2009).
Ved utvikling av scenarier for CAMO‐prosjektet ble det tatt utgangspunktet i offentlig tilgjengelige
metodikker fra en rekke serious games utviklere i USA (se for eksempel Zielke, 2011; Johnson, 2009;
Surface et al., 2007), samt metodikker utviklet ved UK Human Factors Integration Defence
Technology Centre (Caird‐Daley et al., 2009) og the Royal Netherlands Army/TNO Defense, Security &
Safety/Delft University of Technology (Hartog, 2009). Disse metodikkene er ofte rettet mot taktiske
oppgaver og ikke primært operasjonell kulturforståelse, derfor ble de i løpet av prosjektet
videreutviklet for å være spesielt tilpasset målene til CAMO prosjektet. Den resulterende metodikken
er et viktig resultat av prosjektet og vil kunne brukes videre i lignende prosjekter ved Forsvaret.

4.2 Oversikt over metodikken
Metodikken baserte seg på et systematisert sett med læringsmål. Hvert mini‐scenario kommer med
et sett med tegn/signaler (”cues”, (Hartog, 2009)) og reaksjoner fra spillmiljøet evt. tilbakemeldinger
fra spill‐lederen. Disse danner grunnlag for kravspesifikasjoner for hver enkel scene/spillsekvens
pluss ”fasit” for ”skuespillere/afghanere” som skal spille mot kadettene.
Ut fra skisserte scenarioer fra Forsvaret, kan følgende hovedkategorier av læringsmål identifiseres:
• T. Taktikk: generell taktikk, dog med hensyn til lokale kulturelle aspekter, f.eks. danne et
trusselbilde ut fra relevante tegn fra miljøet
• G. Gender‐relaterte: hvordan man forholder seg til de spesielle regler for omgang med kvinner i
stamme‐ og klansamfunn, f. eks. hvordan man oppfører seg med afghanske kvinner
• R. Religion: hvordan man forholder seg til religiøse skikker og praksiser
• S. Sosial omgang med lokalbefolkningen: hvordan forholde seg til barn, hvordan hilse høflig,
hvordan oppføre seg ved husbesøk
• L. Lingvistikk/Language: grunnleggende språkferdigheter for enkle oppgaver som hilsning, spørre
om vei, oppklare sikkerhetssituasjon osv, interaksjon mellom tolken og lokale innbyggere, tolken
og resten av enheten.
Hver av disse læringsmålkategoriene splittes i del‐læringsmål, som danner grunnlag for ”mini‐
scenarioer”, f.eks:
•
•
•
•
•
•
•

Taktikk‐delmål T3. Hussikring
Taktikk‐delmål T2. Interaksjon mellom ”hjembasen”, patruljefører og soldater
Religion‐delmål R1. Oppførsel ved bønn
Gender‐delmål G3. Verbal kontakt med lokale kvinner
Sosial omgang‐delmål S1. Høflig hilsning, spesielt eldre
Språk (language)‐delmål L1. Grunnleggende høflige fraser på lokalspråket
Osv (se tabeller 1‐5)
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Mini‐modulene skal sys sammen til hver scene/hendelse/modul slik at det blir ”flyt” og de passer
logisk sammen. Samtidig vil en sånn ”modulær” tilnærming gjøre det mulig å utvikle scenarioer på en
fleksibel og effektiv måte og ikke minst gjenbruke ”mini‐scenarioer” senere. Tabeller 1‐5 med mini‐
scenarioer, tilhørende sett med signaler, reaksjoner, riktige og feilaktige handlinger kan ses som et av
resultatene i prosjektet og kan senere danne grunnlag for utvikling av flere scenarioer i forbindelse
med spillundervisning ved Forsvaret.
Foruten ”signaler/tegn” fra det virtuelle miljøet er en ”mission order” en viktig del av spillet med
beskrivelsen av situasjonen for å kontekstualisere valgene spillerne gjør under simuleringen. F.eks.,
hvis man får opplyst at det er Ramadan, vil man vurdere om man skal eller ikke ta imot mat. Hvis
man vet at Taliban er aktive i området, vil man muligens vurdere trusselbildet annerledes hvis man
ser en væpnet mann osv.
”Mission order” inneholder typisk følgende komponenter (Hartog, 2009):
• Generell situasjonsbeskrivelse (landsbyen, hvor den befinner seg, stammestruktur, begivenheter,
konflikter, hvorvidt det er f.eks. Ramadan eller andre religiøse/lokale høytider for tiden osv
• ”Rules of Engagement”
• Oppgave/mission: beskrivelse av oppgaven for den aktuelle enheten(e)
• ”Intel”: om det er Taliban i området, mulige sikkerhetstrusler
Etter at en foreløpig liste med mini‐scenarioene er komplett, settes de sammen til scener og videre
til scenarioer. Kravspesifikasjoner til det virtuelle miljøet utformes. Dette er en iterativ prosess der
testing av scenarioene og brukerøvelser, med påfølgende revisjon av hovedscenarioene, mini‐
scenarioer, kravspesifikasjoner og re‐design av det virtuelle miljøet, er en veldig viktig del av
spillutviklingen.

4.3 Spillforløp
Spillforløpet som ble brukt under CAMO‐prosjektet er et eksempel på praktisk realisering av
metodikken. Forløpet består av 8 soner, hver av soner er komponert av del‐‐læringsmål/mini‐
scenarioer, som fremgår av detaljering videre. Sonene kan settes sammen til forskjellige spillforløp, i
vårt tilfelle, plan A (blått, det ideelle forløpet) og plan B (rødt, pga tekniske og andre problemer spill‐
leder blander seg inn for justeringer), se Figur 1. Plan B forløpet endres etter hvor spill‐lederen velger
å komme med justeringer. I detaljering av sonene betegnes utfall med blått eller rødt avhengig av om
de er typiske for forløp A eller B. Hvert mini‐scenario/hver sone kommer med et sett læringsmål,
med tilsvarende triggere/tegn/signaler og reaksjoner fra spillmiljøet evt. tilbakemeldinger fra spill‐
lederen som beskrevet i tabeller 1‐5. Disse danner grunnlag for kravspesifikasjoner for hver enkel
scene pluss ”fasit” for ”skuespillere” som skal spille mot kadettene og fungere som instruksjoner for
spill‐lederen. Triggere/”cues” tillegges spesiell vekt da riktig ”ekstraksjon” og tolkning av ”cues” er
veldig sentral i tilsvarende forskningen/litteratur rundt spill for militære formål (se f.eks. Hartog,
2009). Spill‐lederen kan i de fleste tilfellene være representert som ”hjembasen” i beskrivelsen av
sonene. I tillegg er det anbefalt å ha en alternativ spill‐leder/” regissør” som skal koordinere
aktivtitene til ”afghanerne”, med hans instruksjoner i italic.
NB! Spillforløpet nedenfor er med unntak av noen kommentarer og begrepspresiseringer
representerer den originale iterasjonen fullført før eksperimentgjennomføringen. Til videre bruk, bør
mini‐scenarioene og tabeller 1‐5 reitereres, utvides og bearbeides basert på resultatene av
eksperimentet og slik som beskrevet i avsnittet ”Veien videre” på slutten av dokumentet.
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Mission order
o Trusselnivå: medium
o Det er Ramadan
o Det er fredag
o Klokka er ca 12.45 når kadettene rykker inn i landsbyen
o Kadettene vet ikke hvor høvdingen er/hvor hans hus er, men har altså en avtale om å treffe
ham i landsbyen

SONE 1

3 barn leker et stykke fra veien. I det N styrke passerer eller tar kontakt med barna, kommer de helt
bort til, tar på våpen, maser om tyggegummi etc. En kvinne kommer ut av huset på den andre siden
av veien og roper sint til barna og vifter dem vekk.
Læringsmål
T1. Evaluere trusselbildet i en landsby + S3. Oppførsel overfor barn + T4. Holde sivile, spesielt barn,
utenfor operasjonsområdet + L1. Grunnleggende høflige fraser på lokalspråket (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. Barn tar på våpen, er i veien => potensielt farlig situasjon for sivile?
2. Kvinne roper sint => lokale misliker kontakt mellom soldater og barn
3. Barn leker fritt = > sier noe om trusselbildet?
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Figur 1. To mulige spillforløp, plan A (blått, det ideelle forløpet) og plan B (rødt, pga tekniske og
andre problemer spill‐leder blander seg inn for justeringer)
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren
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Responser og mulige utfall
1. Kadettene gir barn tyggegummi og godter (dropper et ”godteobjekt” fra SL‐inventory på bakken)
=> barn fortsetter å mase enda mer, kvinnen blir evt. sintere (skriker mer, gestures), potensielt
dårlig forhold til lokalbefolkningen => en runde til i forsøk på å bedre situasjonen
2. Kadettene gir barna ingenting og roper sint til dem => barna blir skuffet og er ikke lenger i veien,
men kvinnen kan bli fornærmet, forholdet til lokalbefolkningen kan bli dårligere => til neste sone,
der kvinnen blir mindre tilbøyelig for å svare på spørsmål
3. Kadettene gir barna ingenting, forsøker å unngå direkte kontakt, vinker vennlig til dem, forholder
seg rolig, sier noen generelle fraser/ber dem gå til side => barna slutter å mase, ingen blir
fornærmet => til neste sone (Sone 2)
Regissør
o Gi instrukser til ”barna” om de skal mase mer eller trekke seg tilbake
o Gi instruks til kvinnen om at hun evt. skal komme bort og jage barna vekk

SONE 2

N styrke kan henvende seg til kvinnen på den andre siden av veien for a spørre etter høvdingens hus
eller hvor høvdingen er.
Læringsmål
G3. Verbal kontakt med lokale kvinner + S1‐S2. Høflig hilsning+ L1. Grunnleggende høflige fraser på
lokalspråket + L.2 Interaksjon mellom tolken, lokalbefolkningen og enheten (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. En lokal kvinne som potensielt har nyttig informasjon, hennes alder og evt. sosiale status
2. Om det er flere i huset enn kvinnen eller om hun er alene
3. Om kvinnen er nøytralt eller uvennlig innstilt mot norske styrker (etter aktiviteter i Sone 1)
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren og evt. andre enheter/”hjemmebasen”
Responser og mulige utfall
1. En av mannlige soldater kommer mot kvinnen (i verste fall med direkte kontakt mellom avatarer)
og hilser på henne => kvinnen, spesielt hvis hun er ung, gjemmer seg i huset (evt. avatar
uttrykker redsel), ingen info => en runde til med en kvinnelig soldat i forsøk på bedre
situasjonen/kontakt med spill‐lederen/”hjembasen” for hjelp
2. En/flere av mannlige soldatene følger inn i huset etter kvinnen for å snakke videre med henne
uten at det er noen andre familiemedlemmer tilstede => kvinnen kan bli vanæret, protesterer =>
en runde til med en kvinnelig soldat i forsøk på bedre situasjonen/kontakt med spill‐
lederen/”hjembasen” for hjelp
3. En av mannlige soldater hilser på kvinnen uten å nærme seg => kvinnen (spesielt hvis hun er
eldre) svarer at høvdingen er i moskeen, men viser ikke hvor moskeen er, går inn i huset =>
videre til sone 3.
4. Den kvinnelige soldaten/tolken kommer bort, evt. går inn i huset og begynner å spørre ut
kvinnen => kvinnen oppfatter situasjonen mindre høflig/er sint etter hendelser i sone
1/misforstår hva tolken sier, forteller at høvdingen er i moskeen men viser ikke hvor moskeen er,
går inn i huset => videre til sone 3.
5. Den kvinnelige soldaten kommer bort, evt. går inn i huset, hilser høflig på kvinnen, begynner å
spørre henne ut => kvinnen sier at høvdingen er i moskeen og viser veien dit => til sone 3‐4
Regissør
o Gi instrukser til kvinnen om posisjonering, stille seg ved huset i begynnelsen, å gå inn i huset hvis
kadettene gjør grove feil
12
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o

Gi instruks til kvinnen om at hun skal snakke fritt eller vise reservasjon/trekke seg tilbake
avhengig av situasjonsutviklingen

SONE 3

Soldatene gar nedover veien og leter etter moskeen. Det er få ytre kjennetegn som skiller den fra et
vanlig hus.
Læringsmål
T1. Evaluere trusselbildet i en landsby + T2. Interaksjon mellom ”hjembasen”, patruljefører og
soldater + R3. Identifisere moské/oppførsel i/ved moské (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. En framtredende (enkeltstående) bygning med et minbar, kuppel og evt. minareter => en moské
2. Hører bønnerop fra en bygning => mest sannsynlig en moské
3. ”Cues”/tips/”intel” fra ”hjembasen” ang. beliggenheten til moskeen => kombinert med ytre
tegn/”cues” fra miljøet => identifisering av moskeen
4. ”Cues” for fortløpende evaluering av trusselbildet (tilstedeværelse av lokalbefolkningen, deres
oppførsel) = > fornyet evaluering
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren, evt. ”styrkesjefen”/spill‐leder
Responser og mulige utfall
1. Kadettene klarer ikke å finne moskeen ut fra ytre kjennetegn og evt. manglende info fra kvinnen i
Sone 2 => ber om hjelp via ”radiosamband” fra spill‐lederen/”styrkesjefen”/”hjembasen” og får
enten konkret veibeskrivelse ut fra ”intel”/tidligere rekognosering fra landsbyen eller tips om
typiske kjennetegn => finner moskeen ut fra ”cues”‐kombinasjonen og går videre til neste Sone
4/debrief 1.
2. Kadettene klarer ikke å finne moskeen ut fra ytre kjennetegn og evt. manglende infoen fra
kvinnen i Sone 2 => tilbake til Sone 2 for videre utspørring av kvinnen
3. Kadettene identifiserer moskeen riktig ut fra ytre kjennetegn og/eller info fra kvinnen i Sone 2 =>
til neste Sone 4/debrief 1
Debrief 1. .....

SONE 4

Utenfor moské. N styrke skal vente utenfor moské og så hilse på høvdingen og hans følge på 2 menn,
som akkurat kommer ut fra moskeen.
Læringsmål
S1‐S2. Høflig hilsning + T2. Interaksjon mellom styrkesjef, patruljefører og soldater + R3. Identifisere
moské/oppførsel i/ved moské + L1. Grunnleggende høflige fraser på lokalspråket + L.2 Interaksjon
mellom tolken, lokalbefolkningen og enheten (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. Befinner seg ved moské + det er fredag, Ramadan og bønnetid (cues fra mission order) => en i
utgangspunktet normal situasjon, krever respektfull oppførsel
2. Identifisere status (og alder) på bedende som kommer ut av moskeen ut fra ytre kjennetegn (stor
turban på høvdingen) og gjensidig avatar posisjon => skille mellom høvdingen og hans følge.
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren, evt. spill‐lederen/”hjembasen”

13

UGRADERT

Responser og mulige utfall
1. Kadettene går inn i moskeen mens bønnen pågår for å lete etter høvdingen, forstyrrer bønnen,
tar ikke sko av seg => høvdingen og andre landsbybeboere blir fornærmet/irritert => gjenta på
nytt, spill‐lederen må evt. blande seg inn med tips/hjelp
2. Kadettene gjenkjenner status feil og foretar grove feil i begynnelsen => f.eks. hilser først på følge,
den kvinnelige soldaten hilser på høvdingen => høvdingen er mindre imøtekommende => gjenta
på nytt, spill‐lederen må evt. blande seg inn med tips/hjelp
3. Kadettene venter utenfor moskeen til bønnen er ferdig, gjenkjenner statusen på høvdingen og
hans følge riktig når de kommer ut og foretar passende hilsninger i riktig rekkefølge =>
høvdingen er blid og imøtekommende, og inviterer dem raskt hjem til sitt hus => til Sone 5 (evt.
sone 6 hvis spill‐lederen bestemmer å hoppe over en sone), evt. i følge med høvdingen.
Regissør
o Gi instrukser til høvdingen og andre ”afghanerne” når de skal komme ut av moskeen
o Gi instruks til høvdingen om samtalen skal gå videre eller avsluttes med invitasjon til hans hjem
o Gi instruks til høvdingen om han skal lede kadettene langs stien til sone 5 og/eller 6 eller den
andre veien direkte til hans hjem

SONE 5

Hvis N styrke/personell for sikring gar videre opp veien kan de i et hus (åpen dør) se en mann som
ber. En AK47 ligger på gulvet. Denne sonen ble utelatt fra det virkelige spillforløpet.
Læringsmål
T3. Hussikring + T2. Interaksjon mellom styrkesjefen, patruljefører og soldater + R1. Oppførsel ved
bønn + L.2 Interaksjon mellom tolken, lokalbefolkningen og enheten (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. En bedende mann + Ramadan/fredag (cues fra mission order) => en i utgangspunktet normal
situasjon
2. Et eller flere våpen, antall, type, posisjon i huset => normal situasjon eller trussel
3. Sammenfatning med ”cues” fra ”intel”/mission order, om sikkerhetssituasjonen i området
generelt forutsetter trussel eller ikke.
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren, evt. ”styrkesjefen”/andre enheter/
”hjemmebasen”.
Responser og mulige utfall
1. Kadettene tolker situasjonen som kun farlig, ser bort fra ”cues” fra mission order, lar være å
diskutere situasjonen med lederen => rykker i huset med hevede våpen, mannen blir fornærmet
og roper, høvdingen blander seg inn => forblir i Sone 5, med diskusjonen innen enheten og med
mannen/høvdingen til situasjonen roer seg ned, med evt. innblanding fra spill‐lederen.
2. Kadettene er usikre på situasjonen, klarer ikke å tolke sammensatte ”cues” de har fått, lar være å
spørre om ekstern hjelp, vil samle mer info på egen hånd => går inn i huset med senkede våpen
for å spørre ut mannen => mannen blir lettere irritert over å være forstyrret i bønn, høvdingen
muligens blander seg inn => forblir i Sone 5, med diskusjonen innen enheten og med
mannen/høvdingen til situasjonen roer seg ned.
3. Kadettene diskuterer situasjonen seg imellom, med lederen/patruljeføreren og evt. andre
enheter, konkluderer med at totalbildet tilsier ”ikke sikkerhetstrussel” => bare observerer, gjør
ingenting => videre til Sone 6 (eller hoppe over til debrief 2/Sone 7 hvis bestemt av spill‐lederen)
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Regissør
o Gi instrukser til ”mannen med maskinpistolen” om å innta bønnposisjon
o Gi instrukser til ”mannen med maskinpistolen” om mulige reaksjonsmønstre hvis kadettene
stormer huset
o Gi instruks til høvdingen om han skal blande seg i konflikten og evt. hvor lenge forhandlinger
skal foregå
o Gi instruks til høvdingen om hvor han skal lede enheten videre, dvs. sone 6 eller direkte til sitt
hjem.

SONE 6

Hvis N styrke/personell for sikring går videre opp veien kommer de forbi et hus hvor en kvinne
ligger/sitter utenfor. Hun roper til dem, evt. gråter og viser fram tegn på skader (blodige klær). Under
det aktuelle spillforløpet, ble det presisert (og demonstrert) at kvinnen falt fra taket og skadet seg.
Hennes mann står ved siden av henne og også ber om hjelp. Scenen avsluttes inne i kvinnens hus.
Læringsmål
G3. Nærkontakt med lokale kvinner + S5. Yte legehjelp til lokalbefolkning + T1. Evaluere trusselbildet
i en landsby + T2. Interaksjon mellom styrkesjefen, patruljefører og soldater + L1. Grunnleggende
høflige fraser på lokalspråket + L.2 Interaksjon mellom tolken, lokalbefolkningen og enheten (se
tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. En lokal kvinne som er synlig skadet (blod på klær)/gråter/trenger hjelp, hennes alder og evt.
sosiale status
2. Generelt trusselbilde (evaluere på nytt), hvorfor er kvinnen skadet? Er det familievold?
Tilstedeværelse av andre familiemedlemmer, f.eks. ektemann
Diskusjon mellom kadettene i enheten, patruljeføreren og evt. andre enheter/”styrkesjefen”,
koordinere aktiviteter
Responser og mulige utfall
1. En av mannlige soldater kommer mot kvinnen (i verste fall med direkte kontakt mellom avatarer)
med intensjon om å hjelpe => kvinnen, spesielt hvis hun er ung, roper og protesterer,
høvdingen/ektemannen kommer inn i bildet og viser misnøye => en runde til i Sone 6 med at en
kvinnelig soldat/tolk tilkalles i forsøk på å bedre situasjonen/kontakt med spill‐lederen eller
”hjemmebasen” for hjelp
2. En av mannlige soldater begynner å snakke med kvinnen uten å nærme seg, evt. spør om lov til å
komme nærmere => kvinnen (spesielt hvis yngre) nekter og roper og protesterer,
høvdingen/ektemannen misfornøyd at kvinnen ikke får hjelp => en runde til i Sone 6 med at en
kvinnelig soldat/tolk tilkalles i forsøk på å bedre situasjonen/tilkalle en ”sanitetssoldat”/kontakt
med spill‐lederen eller ”styrkesjefen”/”hjemmebasen” for hjelp.
3. Den kvinnelige soldaten/tolken (enten fra gruppen eller tilkalles) kommer bort og hilser på
kvinnen, snakker med henne, yter primær legehjelp (dropper et førstehjelpsskrin ved siden av
kvinen) => kvinnen virker beroliget, høvdingen nøytral => videre til debrief 2/Sone 7.
4. Den kvinnelige soldaten/tolken (enten fra gruppen eller tilkalles) kommer bort og hilser på
kvinnen, snakker med henne, yter legehjelp (f.eks. dropper et førstehjelpsskrin ved siden av
kvinen), får assistanse av en tilkalt sanitetssoldat som tar med medisiner og bandasjer => kvinnen
blir beroliget, takker, høvdingen virker fornøyd => til debrief 2/sone 7
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Regissør
o Gi instrukser til ”den sårede kvinnen” om å innta posisjon, begynne å gråte.
o Gi instrukser til ”den sårede kvinnen” om mulige reaksjonsmønstre hvis mannlige soldater
nærmer seg
o Gi instruks til høvdingen/ektemannen om han skal blande seg i konflikten og evt. hvor lenge
forhandlinger skal foregå
o Gi instruks til høvdingen om når han skal lede enheten videre til sitt hjem.
Debrief 2.....

SONE 7

N styrke er kommet fram till høvdingens ’compound’ og står utenfor inngangsdør til mottaksrom.
Læringsmål
S1‐S2. Høflig hilsning + T2. Interaksjon mellom styrkesjefen, patruljefører og soldater + S4. Oppførsel
ved husbesøk + L1. Grunnleggende høflige fraser på lokalspråket (se tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. ’Hierarki’ på både ’afghanerne’ og nordmenn tilstede, uttrykt ved ytre kjennetegn (stor turban på
høvdingen), uniform på norske soldater, kjønn og gjensidig avatar posisjon => avgjøre orden på å
gå inn i mottaksrommet.
Diskusjon mellom kadettene i enheten og patruljeføreren, koordinering av aktiviteter
Responser og mulige utfall
1. Kadettene/enheten går rett inn i mottakslokale, uten bestemt orden, uten å invitere høvdingen
til å gå først => skaper evt. forvirring/misnøye blant afghanerne som ikke kommer direkte til syne
=> til Sone 8, med evt. kritisk kommentar fra spill‐lederen
2. Kadettene/patruljeføreren viser respekt ved å gestikulere til høvdingen at han går først, men når
han insisterer at de går først, går de inn i feil rekkefølge, f.eks. den kvinnelige soldaten eller
andre menige først => skaper evt. forvirring blant afghanerne som ikke kommer direkte til syne
=> til Sone 8, med evt. kritisk kommentar fra spill‐lederen
3. Kadettene/patruljeføreren viser respekt ved å gestikulere til høvdingen at han går først, når han
insisterer at de går først, går de inn i riktig rekkefølge (patruljeføreren, høvdingen, andre) =>
høvdingen og hans følge blir fornøyd => til Sone 8.
Regissør
o Gi instruks til høvdingen om han skal innlede ”høflighetsrunden” og evt. når det er på tide å gå
inn.
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SONE 8

Inne i mottaksrommet til høvdingen.
Læringsmål
S1‐S2. Høflig hilsning + T2. Interaksjon mellom styrkesjefen, patruljefører og soldater + S4. Oppførsel
ved husbesøk + G2. Kvinnelige soldater på husbesøk + R2. Mat under Ramadan + L1. Grunnleggende
høflige fraser på lokalspråket + L.2 Interaksjon mellom tolken, lokalbefolkningen og enheten (se
tabeller 1‐5)
Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over
1. Får servert te og kaker mens er Ramadan og midt på dagen (mission order) => ingen matinntak
for lokalbefolkningen, spise selv er uhøflig
2. ’Hierarki’ på både ’afghanerne’ og nordmenn tilstede, uttrykt ved ytre kjennetegn (stor turban på
høvdingen), uniform på norske soldater, kjønn og gjensidig avatar posisjon => bestemmer hvem
som sitter hvor i rommet.
3. Sko/hjelm/solbriller som ikke passer inne i huset => skal tas av idet man går inn
Diskusjon mellom kadettene i enheten og patruljeføreren, koordinering av aktiviteter
Responser og mulige utfall
1. Kadetter tar ikke sko/evt. hjelm/våpen av seg => oppfattes som uhøflig, samtalen går treg, får
ikke nødvendig informasjon => en runde til i forsøk på å bedre situasjonen
2. Den kvinnelige soldaten/tolken setter seg for nært høvdingens plass, den norske patruljeføreren
setter seg på høvdingens plass i rommet => oppfattes som uhøflig, samtalen går tregt, får ikke
nødvendig informasjon => en runde til i forsøk på å bedre situasjonen
3. Kadetter tar imot maten som blir tilbudt selv om det er Ramadan => oppfattes som uhøflig,
samtalen går tregt, får ikke nødvendig informasjon => en runde til i forsøk på å bedre situasjonen
4. Tolken lar være å gjøre kadettene oppmerksomme på tabber, gjør ingenting aktivt for å rette opp
situasjonen => samtalen går treg, får ikke nødvendig informasjon => en runde til i forsøk på å
bedre situasjonen
5. Patruljeføreren går rett på sak og begynner å spørre om den generelle sikkerhetssituasjonen =>
atmosfæren kan bli anstrengt, det oppstår misforståelser og forvirringer, samtalen går tregt, man
trenger å stille flere konkrete oppklarende spørsmål, tar tid å få nødvendig informasjon => en
runde til for å få nødvendig informasjon
6. Tolken snakker for lite/ubalansert med en av sidene, formidler nyanser feil => det oppstår
misforståelser og forvirringer fra begge sider, i verste fall fornærmelser, samtalen går tregt, man
trenger å stille flere oppklarende spørsmål, tar tid å få nødvendig informasjon => en runde til for
å få nødvendig informasjon
7. Kadettene/patruljeføreren gjør ingen grove feil, begynner med høflig ”smalltalk” og går videre til
konkrete spørsmål rundt sikkerhetssituasjon => samtalen går som forventet, enheten får viktig
informasjon => spill‐lederen avslutter spillet => til debrief.
Regissør
o Gi instruks til høvdingen og hans følge hvor de skal sette seg
o Gi instrukser til høvdingen og hans følge om flere mulige handlinger: om maten skal tilbys, stå
opp og nærme seg kadettene, uttrykke skepsis/misnøye osv.
o Gi instruks til høvdingen om hvilken retning samtalen skal ta, om han skal svare unnvikende, late
som om han ikke forstår, bytte emnet
Debrief 3…
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4.4 Oppsummering i tabeller
Læringsmål

”Trigger”
signaler/tegn fra
miljøet
T1. Evaluere
• Tom landsby
trusselbildet i en • Landsby uten
landsby
menn,
kvinner/eldre er
tilstede
• Barn leker fritt
T2. Interaksjon
mellom
styrkesjefen/”hje
mmebasen”,
patruljefører og
soldater
T3. Hussikring

Møter en
(kulturelt)
tvetydig/uklar
situasjon

Riktig reaksjon

Evaluere
trusselbildet og
oppføre seg
tilsvarende

Fallgruver

Typisk respons ved
feil

• Ved høyt
•
trusselnivå,
innkjøring uten
•
rekognosering?
• Ved lavt
trusselnivå, gå med
hevede våpen?
Kontakte
Handle impulsivt, på •
leder/”hjemmeba eget initiativ
•
sen”, avvente
ordre

Eksplosjon/skuddve
ksling osv
Sinte/aggressive
beboere

Sikkerhetsrisiko
Fornærmet
lokalbefolkning

Synlig våpen i et
hus, antall, typer,
beliggenhet

Diskutere med • La være å sjekke • Skuddveksling?
leder og vurdere
huset
• Fornærmet
reelt trusselbildet • Sjekke huset for
huseier?
aggressivt?
T4. Holde
Sivile og barn
Få sivile ut av
• La sivile, spesielt • Sivile forhindrer
sivile/spesielt
beveger seg i et
operasjonsområd barn, få bli i
operasjonen,
barn utenfor
område der
et
operasjonsområde kommer evt. for
operasjonsområd operasjon/skuddve
skade
et/skuddlinje/far ksling kan finne
e
sted
Tabell 1. Taktiske læringsmål med tilsvarende triggere, reaksjoner, fallgruver, typiske responser ved
feil.
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Læringsmål

”Trigger”
Riktig reaksjon
signaler/tegn fra
miljøet
G1. Nærkontakt En lokal kvinne ber Kvinnelig soldat
med lokale
om/trenger
hjelper kvinnen
kvinner
(lege)hjelp

G2. Kvinnelige
soldater på
husbesøk

G3. Verbal
kontakt med
lokale kvinner

Fallgruver

Typisk respons ved
feil

Mannlig soldat
•
forsøker å hjelpe
kvinnen/tar på henne
•

Kvinnelig soldat
Sette seg bak
• Sette seg for nært
kommer inn i et
mennene
hus med flere
• Ikke ha sjal på
lokale menn til
hodet?
stede
Møter på en kvinne Kvinnelig soldat • Mannlig soldat
under patruljering hilser på
hilser på
• Mannlig soldat går
inn i huset til
kvinnen uten at
hennes familie er
tilstede

Kvinnen blir
fornærmet,
protesterer
Tilbakemelding fra
patruljefører/”hjem
mebasen”/spill‐
leder

• Reaksjon fra
vertskapet
• Tilbakemelding fra
patruljefører/spill‐
leder
• Kvinnen blir
fornærmet, ikke
svarer, snur seg
vekk
• Negative reaksjoner
fra lokalbefolkning
• Tilbakemelding fra
patruljefører eller
spill‐leder

Tabell 2. Gender‐relaterte læringsmål med tilsvarende triggere, reaksjoner, fallgruver, typiske
responser ved feil.
Læringsmål

R1. Oppførsel
ved bønn
R2. Mat under
Ramadan

”Trigger”
signaler/tegn fra
miljøet
Må komme i
kontakt med en
mann som ber
Blir tilbudt mat av
lokalbefolkningen
under Ramadan

R3. Identifisere Bygning med
moské/oppførsel minbar, kuppel,
i/ved moské
minareter.

Riktig reaksjon

Fallgruver

Typisk respons ved
feil

Vise respekt,
forstyrre ikke

Forstyrre en bedende Bedende blir
mann med spørsmål, fornærmet
samtaler
Takke høflig nei Ta imot maten og
Fornærmet
spise
lokalbefolkning, dog
med muligens ingen
synlig respons
Respektfull
• Identifisere moské Fornærmede
oppførsel (ikke gå som ”vanlig” hus, bedende, mullaer,
inn og forstyrre
oppførsel uten
lokalbefolkning
bønnen med
passende respekt generelt
mindre absolutt • Gå inn/forstyrre
nødvendig, ta av
under bønn
sko, stillhet)
• Gå inn uten å ta av
sko

Tabell 3. Religion‐relaterte læringsmål med tilsvarende triggere, reaksjoner, fallgruver, typiske
responser ved feil.
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Læringsmål

”Trigger”
Riktig reaksjon Fallgruver
signaler/tegn fra
miljøet
S1. Høflig hilsning Kommer på besøk Generell
Hilse først på yngre,
eldre/høvdinger til høvdinger/møter høflighet,
personer lavere på
eldre ute
eldre/høvdinger ”rangstigen”
hilses på først
S2. Høflig hilsning Kommer på besøk Generell
Hilse først på yngre,
andre
til yngre
høflighet, hilses personer med lavere
beboere/møter
på etter de eldre, status/kvinner, hilse
dem ute
følge regler for på kvinner, spesielt
omgang med
yngre, på en
kvinner
”nærgående” måte
S3. Oppførsel
Lokale barn ber om Ikke gi barn
Gi barn
overfor barn
tyggegummi eller godter/tyggegum tyggegummi/godter
godter
mi

S4. Oppførsel ved • Blir invitert inn
husbesøk
på et formelt
husbesøk (hos
høvding)
• Trenger å få
informasjon fra
vertskapet

• Gå inn og sette •
seg inne etter
bestemt
mønster etter •
rank, vente på
invitasjon
•
• Ta av
sko/solbriller
• Hilse når man •
går inn
• Begynne med
høflig/
uformell
konversasjon
S5. Yte legehjelp En lokal innbygger • Tilkalle
•
til
trenger hjelp
spesialister/
lokalbefolkning
”sanitetssoldat
er”
• Gi medisiner,
bandasjer og •
annet utstyr
• Følge regler for
kroppskontakt

Typisk respons ved
feil
Fornærmede/lite
samarbeidsvillige
eldre
Forvirrede/fornærme
de/lite
samarbeidsvillige
lokale innbyggere

• Reaksjon fra
foreldre/andre
voksne
• Tilbakemelding fra
patruljefører/spill‐
leder
Gå rett inn, uten • Negativ reaksjon fra
invitasjon/høflighet vertskapet,
sfraser/hilsninger
misforståelser
Ikke ta av
• Tilbakemelding fra
sko/solbriller
patruljefører/spill‐
Sette seg tilfeldig,
leder
uten hensyn til
rank/kjønn
Gå rett på sak,
spørre direkte om
diverse
sikkerhetsaspekter

Bryte kulturelle
regler for
kroppskontakt,
spesielt mht
kvinner og barn
La være å gi hjelp

• Negativ reaksjon fra
lokalbefolkning,
både den som
mottar hjelp og
andre
• Den skadede nekter
å motta legehjelp
• Tilbakemelding fra
patruljefører/spill‐
leder/”hjemmebase
n”

Tabell 4. Sosialt‐relaterte læringsmål med tilsvarende triggere, reaksjoner, fallgruver, typiske
responser ved feil.
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Læringsmål

”Trigger”
Riktig reaksjon Fallgruver
signaler/tegn fra
miljøet
L1.
Kommer i kontakt Bruke generelle • Feil uttale
Grunnleggende med
høflighetsfraser i • Riktig
høflige fraser på lokalbefolkningen i riktig kontekst
uttale/formulering
lokalspråket
ukompliserte
men i feil kontekst
hverdagssituasjone
r
L.2 Interaksjon Kommer i kontakt • Gjengi
• Tolken lar være å
mellom tolken, med
innholdet i
oppfatte/formidle
lokalbefolkninge lokalbefolkningen i samtalen mest kulturelle signaler
n og enheten
kompliserte/tvetydi mulig korrekt i og forebygge/rette
ge situasjoner, der
en gitt
opp mulige
man trenger å få
kontekst, på en konflikter
tak i viktig
balansert og • Tolken snakker for
informasjon/utføre diplomatisk
lite/for
kompliserte
måte
mye/ubalansert
oppgaver
• Oppfatte
med en av sidene,
kulturelle
formidler nyanser
signaler riktig,
feil
varsle og
• Tolken oversetter
forebygge
alt ”ordrett”, uten
mulige
forsøk på å ”glatte
konflikter
over”

Typisk respons ved
feil
Misforståelser, i
verste fall
fornærmelser

• Misforståelser og
forvirringer fra
begge sider, i verste
fall fornærmelser
• Samtalen går tregt,
man må stille flere
oppklarende
spørsmål, tar tid å
få nødvendig
informasjon

Tabell 5. Språk (language)‐relaterte læringsmål med tilsvarende triggere, reaksjoner, fallgruver,
typiske responser ved feil.

4.5 Veien videre
Vi kan identifisere følgende retninger og muligheter for videre forsking og spesielt videreføring av
CAMO‐metodikken for utvikling av spill for støtte av kulturforståelse ved Forsvaret:
• Integrering med eksisterende praksiser ved Forsvaret. Ved videreføring, bør metodikken
harmoniseres med eksisterende pensum, doktriner og læringsplaner innen operasjonell
kulturforståelse ved Forsvaret i Norge (og evt. Norden).
• Utvidelse av scenario‐grunnlaget. Utvidelse av læringsmål og ”miniscenario”‐tabeller/databaser,
med tilhørende ”triggere”/signaler fra miljøet, responser, fallgruver osv.
o Iterasjon av eksisterende mini‐scenarioer basert på resultater av eksperimentet
o Utvidelse av eksisterende læringsmålkategorier, for eksempel, nye taktiske læringsmål:
posisjonering av soldater/sikring av området under innrykning i en afghansk landsby
o Justering og tilpasning av læringsmålsett, ut fra destinasjoner forskjellige fra Afghanistan (i lys
av tilbaketrekning fra Afghanistan i 2013)
o Justering og tilpasning av læringsmålsett for forskjellige brukergrupper, for eksempel tolker vs.
Soldater
o Forsterke scenarioer og det virtuelle miljøet med diverse dramaturgi‐elementer for å øke
spenningen, motivasjonen og fokusere på bestemte aspekter, for eksempel ”tilspisse”
scenarioer slik at man hele tida blir ”provosert” og stilt overfor vanskelige valg
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• Formalisering av rollebeskrivelser, spesielt for militære rollefigurer (jmfr. US MOS og US
Department of Defense Language and Regional Proficiency Capabilities klassifikasjoner), med
matching mellom læringsmål, ”vanskelighetsgrader” i scenarioene og nivået på spillerne/deres
militære rank. Kravspesifikasjoner. For å lette videre uvikling og tilpasning av det virtuelle
spillmiljøet, det er nødvendig med videreutvikling av metodikken for definisjon og formalisering
av kravspesifikasjoner ut fra læringsmål.
• Teknologiske utfordringer
o Distanselæring: videreutvikle metodikken, scenarioer og det virtuelle miljøet for å støtte
distanse‐ og samarbeidslæring, for eksempel
 Felles øvelser for norske og svenske styrker
 Øvelser for soldater/kadetter som er stasjonert utenfor Oslo
o Agentteknologier. Tidligere forskning viser viktighet av hyppige tilbakemeldinger under
militære treninger/simuleringer (se e.g. Surface et al., 2007; Caird‐Daley et al., 2009). Også,
eksperter for å utføre debrief under spillet kan ha begrenset tilgjengelighet. Derfor bør
muligheter for direkte, automatiserte tilbakemeldinger under spillet utforskes, f.eks. ved bruk
av agentteknologier.
o Plattformutfordringer: utforske hvorvidt Second Life støtter de nødvendige oppgaver,
utvikling av plattformuavhengig metodikk
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5. Evaluering av eksperimentet
5.1 Innledning
Utgangspunkt
Vi tok læringsmålene utformet i prosjektet som utgangspunkt for utforming av et spørreskjema som
ble stilt før og etter gjennomgang av scenarioet i Second Life (”før/etter test”). I etterkant analyserte
vi datamaterialet med kvalitative og kvantitative metoder. Målet med testen var å få innblikk i hva
soldatene hadde lært om kulturforståelse etter å ha vært gjennom et simulert oppdrag i Second Life
der de skulle interagere med lokalbefolkning. Læringsmålene som var definert på forhånd var
konkrete og etterprøvbare: 1) Å ikke kommunisere med barna i lokalbefolkningen, 2) Korrekt
behandling av kvinner, 3) Å kjenne igjen fysiske tegn som identifiserer en moské, 4) Å hilse korrekt og
utveksle høflighetsfraser, 5) Å utføre første del av møtet med høvdingen i henhold til kulturelle
normer og kodekser og 6) En mest mulig korrekt opptreden i møte med høvdingen og hans menn.
Oppsummering av funn
Dette er en kort oppsummering av funnene fra analysen (”executive summary”), delt inn i læring og
kunnskapsbygging og forslag til forbedringer av teknologien og designet.
Læring og kunnskapsbygging
Gjennom de data vi har samlet inn i forbindelse med eksperimentet har vi evaluert hvordan
soldatene tilegnet seg kunnskap ved å delta i prosjektet og hvordan de selv vurderte bruk av en
virtuell læringsplattform, til opplæring i tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Senarioene i
Second Life ga soldatene en mulighet til å teste ut interaksjon med landsbybeboerne og å få visuelle
representasjoner av kulturelle gjenstander som klesdrakter og bygninger. Svarene fra
spørreskjemaene gav en indikasjon på at de lærte noe om kulturforståelse etter at de hadde vært
gjennom scenarioene. De viser forståelse av kulturelle og religiøse aspekter som kjønnsperspektivet,
kulturelle artefakter, bruk av språk, sosial interaksjon og lokal skikk og bruk. Noe av denne læringen
må tilegnes debriefen. Noen av soldatene var uenig i at det de lærte i Second Life egner seg til å
vurdere trusselbildet riktig. Dette kan komme av at det var svært få innbyggere i landsbyen.
Nyanseringen av svarene kommer tydeligere frem i den kvalitative analysen. Soldatene har mange
valgmuligheter som kan gi forskjellige reaksjoner og utfall i scenarioet. Perspektivtakning og
håndtering av valgmulighetene står sentralt. I etterkant blir mange av valgmulighetene tatt opp i
debriefen for refleksjon, hvor det kommenteres på hva som ble gjort bra og hva som kan gjøres på en
annen måte.
Designforbedringer til teknologien
Vi fikk tilbakemeldinger fra soldatene om hva de syntes var bra og hva som kunne bli gjort bedre i
forbindelse med bruk av denne teknologien til fremtidig opplæring av kulturforståelse. Enkelte
elementer ved Second Life kan begrense flyt og realisme i scenarioet. Disse er knyttet til samtale og
kroppsspråk. Soldatene gir utelukkende positive tilbakemeldinger på systemets brukervennlighet.
Det gikk raskt for dem å sette seg inn i de nødvendige funksjonene i Second Life for å kunne delta i
scenarioet. Et negativt funn var det kom frem at ”voice‐chat” funksjonen kan skape problemer for
kommunikasjonen, og gestures var ikke godt nok integrert for å kunne brukes. Det nevnes også av en
av soldatene at de som sikret området i scenarioet ikke fikk nok utfordringer. Han gir også eksempler
på hvilke elementer som kan føres til scenarioet slik at de også skal kunne ta del i interaksjonen. Som
et resultat av begrenset tid og at det var relativt få soldater som testet læringsopplegget ble forsøket
mindre omfattende. Siden eksperimentet var i liten målestokk anbefaler vi at det følges opp med
nye, mer dyptgående og fokuserte studier.
Begrensninger
Grunnlaget for analysen av datamaterialet er basert på den informasjonen vi samlet inn i gjennom
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spørreskjemaene, interaksjonen mellom afghanerne og soldatene vi observerte i scenarioene (via
logging av all interaksjonsdata i Second Life) og intervjuene vi gjorde med soldatene i etterkant. De
konklusjonene vi legger frem i denne rapporten er kun basert på den data vi samlet inn i prosjektet.
Flere mulige kilder til læring
I scenarioene, fikk soldatene et vist innblikk i afghansk kultur og tverrkulturell kommunikasjon, basert
på interaksjon med andre og spesielt ved å observere den første laglederen, hvordan han løste de
forskjellige utfordringene, og å se afghanernes reaksjoner på laglederens kommunikasjon og
handlinger. I tillegg ble soldatene vist mange ulike visuelle representasjoner av hvordan en afghansk
landsby kan se ut (moské, boligbebyggelse, veiene, terrenget, etc.). Scenarioene som soldatene gikk
gjennom i Second Life dannet et grunnlag for vurdering av deres prestasjoner og mulighet for
refleksjon over valgene de tok i utfordringene de kom over. Hvordan utfordringene faktisk kan løses
kom i størst grad frem i debriefene mellom hver scenariorunde. Soldatene hadde også en mulighet til
å diskutere innholdet i scenarioene og debriefene seg i mellom, før de tok flervalgstesten med
spørsmål om afghansk kultur, så noe av læringen kan også knyttes til dette. Vi fokuserer på den
læring og kunnskapsbygging som vi mener kan knyttes til bruken av Second Life og der vi er usikre
diskuterer vi dette.

5.2 Metode og datainnsamling
Kvalitative og kvantitative metoder
Vi har samlet inn data fra ulike kilder for å ha belegg for våre påstander og for å kunne vurdere
dataene opp mot hverandre (”triangulering”). Vi har kombinert kvalitative og kvantitative metoder
(”mixed‐methods approach”). Et resultat av den kvantitative analysen er en grafisk visualisering av
svarene på spørsmål om kulturforståelse og om brukervennligheten til Second Life. Et resultat av den
kvalitative analysen er fem kategorier av gjentagende data (felles mål, perspektivtaking,
kjønnsperspektiv, dilemmahåndtering, brukervennlighet). Disse kategoriene supplementer data fra
spørreskjemaene og er informert både av læringsmålene og av to teorier innenfor sosiokulturell
forskning. Gjennom disse kategoriene ønsker vi å utforske hvilke elementer i en læringsprosess
virtuelle verdener som Second Life kan tilføre som ikke annen tradisjonell læring kan gi. Vi ønsket
spesielt å utforske hvilke former for interaksjon og samarbeid en virtuell verden kan tilby som
fremmer læring, og hvordan de kan bidra til læring gjennom kunnskapsbygging i kulturforståelse.
De to sosiokulturelle teoriene som ligger til grunn er ikke beskrevet i denne rapporten, men kort
fortalt beskriver de læring gjennom interaksjon med andre og mediert av ”kulturelle artefakter”.
Observasjon
Vi gjorde opptak av scenarioene i Second Life med en skjermopptakerprogram (BSR screen rekorder).
Dette programmet tok opp alt som foregikk i Second Life under scenarioene, både lyd og bilde. Ved å
avspille (deler av) dette i etterkant fikk vi data om interaksjonen mellom soldatene og afghanerne.
Spørreskjema
Som tidligere nevnt svarte soldatene på et webbasert spørreskjema før og etter gjennomføringen av
scenarioet. Disse spørsmålene hadde som formål å teste kadettenes kunnskaper om tverrkulturell
kommunikasjon og motivasjon for videre opplæring innenfor dette emnet.
I etterkant av gjennomføringen av scenarioene fikk soldatene ennå et spørreskjema som bestod av
spørsmål relatert til bruk av Second Life som plattform for opplæring i tverrkulturell kommunikasjon.
Her tok vi for oss brukervennligheten til Second Life og hvordan soldatene valgte å bruke Second Life
(grad av aktivitet, bruk av tekstchat, mm). Vi valgte en skala av svar på spørsmålene som inkluderte:
Helt enig, enig, nøytral, uenig og helt uenig.
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Debriefen
Det var innlagt debriefer (hyppige tilbakemeldinger) underveis i scenarioet, etter hvert som
milepæler i oppdraget var nådd. Til sammen var det 3 debriefer som varte til sammen ca. 15
minutter. Den viktigste var mellom de to scenariorundene. Dette ble gjort i regi av en ekspert på
afghansk kultur knyttet til prosjektet, men var utenfor vår regi. Det som ble sagt der kan ha hatt
innvirkning på det som soldatene lærte. Vi har derfor tatt med det med i den kvalitative analysen
fordi det har fungert som en ekstra kilde (forsterkende effekt) i læringsprosessen.
Intervju
Etter gjennomføringen av scenarioene intervjuet vi tre av soldatene som deltok i prosjektet. Vi
intervjuet en av lagførerne, en kvinnelig soldat og en av tolkene. Disse tre soldatene hadde roller som
førte til at de var i interaksjon med hverandre og med afghanerne i scenarioene, og kunne derfor i
større grad vurdere læringsopplegget. Gjennom intervjuene ønsket vi å få tilbakemeldinger i forhold
til bruk av virtuelle verdener som Second Life til opplæring i kulturell forståelse, fremfor andre mer
tradisjonelle opplæringsformer som klasseromsundervisning eller fysisk rollespill.
Begrunnelse for utvalg av data
Data som presenteres er et lite utvalg av de data vi har samlet inn. De er ment å være representative
for all data som er samlet inn ca. 2 timer interaksjonsdata og noe vises som ”rådata” for å gi empirisk
belegg for de påstander vi kommer med. Kvantitative data fungerer som en oversikt, mens de
kvalitative data går i dybden på noen sentrale temaer.
Hvorfor ble resultatene i kulturspørsmålene som de ble?
Den første laglederen hadde allerede omfattende erfaring ved å ha vært på oppdrag i Afghanistan to
ganger tidligere. Han var også godt kjent med afghansk skikk og kultur. Under scenarioene fikk de
andre soldatene mulighet til å observere hvordan han løste de forskjellige utfordringene de kom over
i Second Life. Gjennom designet av landsbyen fikk de visuelle representasjoner av hvordan en moské
kan se ut i virkeligheten, hvordan afghanernes bekledning ser ut og andre kulturelle artefakter. I
debriefen fikk de informasjon om hva som ble gjort riktig og hva de kunne gjøre på en annen måte og
kunne dermed lettere svare på flervalgstesten med spørsmål om tverrkulturell kommunikasjon. Selv
om noe av læringen nok kan knyttes til andre faktorer enn bruken av Second Life, finner vi at Second
Life har bidratt betydelig, både i forhold til forståelse av grunnleggende aspekter ved kulturforståelse
og på motivasjon til å delta i en virtuell (IKT basert) læringsomgivelse.

5.3 Kvalitative og kvantitative data
Vi deler presentasjonen av data og funn i to grupper, kvantitative og kvalitative, på basis av de
datainnsamlingsteknikker vi har benyttet: spørreskjema (kvantitativ teknikk), observasjon av
interaksjon (i SL), debrief, og påfølgende intervju (kvalitative teknikker).
Kvantitative data
Etter gjennomføringen av scenarioene besvarte soldatene et spørreskjema med generelle spørsmål
om kommunikasjon, kultur og taktisk anvendelse. Her fikk de spørsmål om hvordan de vurderte
Second Life som en plattform for opplæring i tverrkulturell kommunikasjon og hvordan de hentet
kulturell informasjon ut i fra menneskene og omgivelsene de møtte i den afghanske landsbyen. De
følgende diagrammene er et utvalg av spørsmålene som ble besvart. X‐aksen viser hvilke
svaralternativer respondentene hadde, mens Y‐aksen viser antall svar for hvert alternativ. Etter hver
gruppe med tabeller, gir vi en kort oppsummering av funn.
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Spørreskjema om kommunikasjon, kultur og taktisk anvendelse (svart på i etterkant)

Tabell 1: Brukergrensesnitt

Tabell 2: Navigasjon i Second Life
Tabellen 1‐2 viser svar på spørsmål relatert til brukervennligheten i Second Life. Her gir soldatene
utelukkende positive tilbakemeldinger. Det gikk raskt for soldatene å sette seg inn i de nødvendige
funksjonene i Second Life for å kunne delta i scenarioet.

Tabell 3: Vanskelighetsgrad i scenario
De fleste soldatene mente at situasjonene de skulle løse i scenarioet ikke var for vanskelige og stilte
seg uenig til at vanskelighetsgraden i scenarioet var i høyeste laget, som vises i tabell 3.
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Tabell 4: Engasjement

Tabell 5: Spillopplevelsen og motivasjon
Til tross for at mange av soldatene ikke var en direkte del av scenarioet (de sikret området) var de
fleste enig, eller helt enig i at spillopplevelsen var gøy og motiverende. Mange av soldatene
engasjerte seg også i scenarioet. Se tabellen 4‐5.

Tabell 6: Gjenkjennelse og bruk av kulturelle artefakter
På spørsmålene relatert til hvordan soldatene brukte den kulturelle informasjonen fra de afghanske
avatarene og omgivelsene i landsbyen, var flere av soldatene uenige eller nøytrale til at de hentet
informasjon fra de kulturelle artefaktene (tabell 6). Dette kan være knyttet til de soldatene som
sikret området, siden mange av dem ikke tok del i interaksjonen med de afghanske avatarene og ikke
måtte ta disse faktorene i betraktning. Dette er allikevel et moment som kan være nyttig gå følge
opp i videre studier, design og bruk av kulturelle symboler.
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Tabell 7: Viktighetene av ulike aspekter ved kulturforståelse
Tabellene 7‐8 illustrerer soldatenes vurdering av hvordan kunnskaper om kommunikasjon med
lokalbefolkningen kan ha endret seg etter bruk av læringsopplegget i Second Life. Soldatene er i
størst grad enige i at denne kunnskapen kan ha endret seg etter å ha tatt del i scenarioer med et
fokus på kulturelle og religiøse aspekter som kjønnsperspektivet, kulturelle artefakter, bruk av språk,
sosial interaksjon og lokal skikk og bruk. Noen av soldatene var uenig i at denne kommunikasjonen
egner seg til å vurdere trusselbildet riktig. Dette kan komme av at det var svært få innbyggere i
landsbyen, noe som kan tyde på et bakholdsangrep og dette var noe som ikke var integrert i
scenarioene. De stiller seg også i større grad nøytralt eller uenig til kategorier som kommunikasjon
med andre i enheten, bedre innblikk i topografi og rekognosering. Dette er også tema som kan følges
opp i videre studier.

Tabell 8: Viktighetene av ulike aspekter ved kulturforståelse (forts. tabell 7)
Spørreskjema om kulturell forståelse (besvart før og etter bruk av Second Life)
De følgende diagrammene er en fremstilling av et utvalg av spørsmålene i flervalgstesten om
tverrkulturell kommunikasjon. Hvert spørsmål i testen hadde tre til fem svaralternativer med både
riktige og gale svar. Hovedtyngden av svaralternativene var gale, slik at det ikke skulle være for lett å
velge riktig svar. De blå søylene er svarene gitt på testen som ble gjennomført før soldatene gikk i
gjennom scenarioet og de røde søylene er svarene på den samme testen i etterkant av scenarioet.
Spørsmålene er basert på læringsmålene for scenarioet.
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Tabell 9: Kommunikasjon med barna (Læringsmål 1)
I før‐testen i spørsmålet vist i tabell 9 (kommunikasjon med barna) svarte alle soldatene at man bør
begynne å snakke med barn i en afghansk landsby om de forsøker å komme i kontakt med deg. Etter
gjennomgangen av scenarioene svarte flere av soldatene at man bør unngå kontakt med barna.
Dette er et tema som ble tatt opp i både scenarioene og debriefen.
På spørsmålet om behandling av kvinner i tabell 10, viste svarene på før testen spredt ut over alle
svaralternativene. I etter testen er de fleste svarene konsentrert på alternativet ”Kommunikasjonen
bør gjøres av en kvinnelig soldat”. Dette er et tema soldatene kom over i scenarioene og det ble også
kommentert på i debriefen. Datautdrag 5 og 6 i den kvalitative analysen utdyper kjønnsperspektivet i
mer detalj gjennom interaksjonsdata.

Tabell 10: Behandling av kvinner (Læringsmål 2)
Soldatene ble tilbudt te og kaker i møtet med høvdingen og dette er et tema som ble tatt opp i
debriefen i etterkant av scenarioene. I etter testen endret svarene seg fra å være spredt ut over de
tre kategoriene, til at de fleste svarte at det kun er i orden å ta i mot te og kaker om det insisteres på
flere ganger. Se tabell 11.
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Tabell 11: Gjenkjennelse av kulturelle kodekser, del 1

Tabell 12: En moskés ytre kjennetegn (Læringsmål 3)
Data fra tabell 12 er også et tema som ble tatt opp i debriefen. Soldatene fikk i tillegg en visuell
representasjon av hvordan en moské i en afghansk landsby kan se ut i Second Life.

Tabell 13: Hilse på kvinne (Læringsmål 2)
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Det ble spesielt lagt fokus på betydningen av at kommunikasjon med afghanske kvinner skal, om
mulig, gjøres av kvinnelige soldater, både i scenarioene og debriefene. Resultatene fra før‐testen i
tabell 14 viser at dette er et tema soldatene allerede har noe kjennskap til.

Tabell 14: Informasjon fra kvinner (Læringsmål 2)

Tabell 15: Første møte med høvdingen (Læringsmål 5)

Tabell 16: Møte med høvdingen i hans bolig (Læringsmål 6)
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I enkelte av spørsmålene var det ingen store endringer i svarene, fra før testen til etter testen. Det er
illustrerte gjennom Tabellene 14‐16. Noen av disse temaene ble ikke berørt i like stor grad som for
eksempel kjønnsperspektivet, men det kan være flere årsaker til at det ikke er store endringer. En
årsak kan være dårlig utformede spørsmål og svaralternativer. En annen årsak kan være at
spørreskjema ikke er beste kilde til data på dette emnet. Noen av spørsmålene blir mer nyanserte
når man ser på de korresponderende interaksjonsdata, som vi beskriver i neste seksjon.
Kvalitative data
For å analsyere det kvalitative datamateriale har vi gått gjennom de automatisk lagrede logdata fra
interaksjonen i Second Life. Vi har benyttet en iterativ prosess der vi grupperte data ved hjelp av en
såkalt åpenkodingsteknikk. Data ble plassert i navngitte kategorier etter hvert som de ”oppdages” i
datamaterialet (dvs. kvalitativt forskjellig fra tidligere data), og kategoriene endret navn etter hvert
som vi identifiserte nye forekomster av data. Denne form for datakoding knyttes til ”Grounded
Theory”, fordi man starter med ”blanke ark” (minst mulig antagelse av hva man skal finne, og
systematiserer data til informasjon underveis (”bottom up”). Det er vanskelig å starte helt fra
”scratch” fordi enhver analyse bygger på forskernes forkunnskap og erfaring, og de føringer som er
gitt i prosjektet (prosjektbeskrivelse, problemstilling, læringsmål, etc.). Vi har derfor benyttet en
kombinasjon av ”top‐down” og ”bottom‐up” datakategorisering. Følgende fem kategorier blir
identifisert: 1) Felles mål, 2) perspektivtaking, 3) kjønnsperspektiv, 4) dilemmahåndtering og 5)
brukervennlighet. Hver kategori er forklart som følgende: Først en kort beskrivelse av konteksten,
deretter ett eller to representative eksempler på ”rådata”, og til slutt en kort analyse som drøfter
funnet og sammenligner det på tvers av datamaterialet.
Felles mål
I scenarioet hadde soldatene et hovedmål om å møte høvdingen i den afghanske landsbyen, for å få
oversikt over eventuell Taliban aktivitet i området. Dette målet var tydelig gjennom hele scenarioet.
Mindre mål utspant fra dette.
Datautdrag 1. Denne dialogen er mellom lagføreren og høvdingen (malik) i landsbyen. Det finner
sted i Second Life i høvdingens bolig (”compund”) på slutten av scenario 1 .
Lagfører:
Tolk:
Lagfører:
Tolk:
Lagfører:
Tolk:
Tolk:
Lagfører:
Tolk:
Tolk:

Du har fått en fin compound har og det ser ut som du lever godt
Ja livet er veldig bra. Det går bra her. Jeg er Malik i denne landsbyen
Ja, det er fint å høre. Hvor mange er det som bor i den landsbyen her
Cirka tusen mennesker bor her i landsbyen
Jeg la merke til at det var en fin moské her i byen nå. Hvem er det som er (.) hvem er
det som er Imam?
Moskeen vår er veldig vakker
=Har dere ikke møtt imamen i moskeen
Det er mulig vi har møtt han, men vi fikk dessverre ikke hilst ordentlig på han
han har vært Mulla i moskeen i fem år
Faren hans var også Mulla i denne moskeen her

Lagfører får her svar på to sentrale spørsmål om landsbyen: hvor mange innbyggere den har og hvem
som er leder for moskeen. Begge svarene kommer etter en kort uformell innledning som til dels
består av komplimenter (”fin compund”, ”fin moské”, etc.). Dette er en av flere kodekser som
soldatene må mestre for å få nødvendig informasjon fra Malik.
Datautdrag 2. Dette utdraget viser en dialog som ble ført mot slutten av samtalen mellom lagføreren
og høvdingen i byen.
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Lagfører:
Tolk:
Tolk:
Tolk:
Tolk:
Tolk:
Tolk:
Lagfører:
Tolk:

Det er jo fint å høre at det står bra til her i byen. Det virker som at det er en god
sikkerhet her i byen.
Taliban angrep oss og ISAF soldater har skutt tilbake.
ISAF soldater kommer inn i landsbyen å ransaker landsbyen.
Folket blir veldig sint for dette.
Soldatene tror at innbyggerne i landsbyen er Taliban, men det er ikke Taliban her i
landsbyen. Taliban er i Pakistan.
pakistanere, tsjetsjenere, de er ikke her.
Folket vårt er veldig bra. Bra folk.
Ja, men du sier jo selv at det er Taliban angrep her. Kommer de helt fra Pakistan for å
angripe her da?
De kommer fra Pakistan og skjuler seg i området her og angriper oss.

Her har lagføreren fått høvdingen til å åpne seg opp ved å starte samtalen med uformell prat.
Hovedlæringsmålet for scenarioet er å opptre mest mulig korrekt i møtet med høvdingen og hans
menn, ved å være kulturelt sensitiv og utveksle høflighetsfraser. Lagføreren lykkes i å oppnå dette
som det illustreres i datautdrag 1. Slik når han målet om å få den nødvendige informasjonen om
Taliban aktivitet i landsbyen
Perspektivtaking (felles forståelse)
For å oppnå målet med oppdraget måtte soldatene ta hensyn til afghanernes kulturelle og religiøse
ståsted og bruke den kunnskapen de allerede har på dette området for å løse de forskjellige
situasjonene de kommer opp i. Kommunikasjon for å forstå andres perspektiv ble sentral for både
afghanere og de norske soldatene. Muligheter og begrensinger knyttet til dette beskrives i
datautdragene 3‐4.
Datautdrag 3. Det er hovedsakelig lagførerne som avgjør hvordan kommunikasjonen med
afghanerne skal foregå, men tolkene er i en unik posisjon ved å kunne kommunisere med afghanerne
direkte. I dette utdraget spør han tolken om hvilket inntrykk hun fikk av en kvinne de nettopp
snakket med og hvordan å forholde seg til menneskene som ber inne i moskéen.
Lagfører
Tolk:
Lagfører:
Tolk:

Lagfører:
Tolk:
Lagfører:

Tolk, da ønsker jeg å prate litt med deg.
Ja
Hvilket inntrykk hadde du av dama? Var hu (.) Ville hu prate? Er det her en pashtunsk
by?
Hun dama virker sånn. Hun snakka Dari. Hun var sky og når vi kom inn så ba hun barna
om å trekke seg unna og at dette var farlig. Så jeg tror det er nyttig å prate litt lenger
med dem vi møter (.) for å vise at vi ikke er en trussel
Ja, men det høres greit ut. Hva anbefaler du opp i mot moskeen her nå? Jeg foreslår at vi
står her og venter til de kommer ut.
Enig
Nå får vi bare avvente her til de kommer ut

Ved å få et innblikk i hvordan landsbybeboerne oppfatter soldatene, vil det være lettere for
lagføreren å sette seg inn i afghanernes perspektiv og tilpasse kommunikasjonen i forhold til deres
reaksjoner. Her får lagføreren informasjon om at det er nyttig å prate mer med dem man møter, slik
at menneskene i landsbyen blir trygge på soldatene og forstår at de er der for å hjelpe.
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Datautdrag 4. Dette utdraget fra refleksjonsrunden viser hvordan soldatene bygger på den
kunnskapen de allerede har om kulturforståelse når de reflekterer rundt hvordan man bør forholde
seg til afghanerne i landsbyen. I hvilken grad man skal ta hensyn til deres behov og hvor sensitiv man
skal være i forhold til deres kulturelle bakgrunn.
Soldat 1:

Soldat 2:

= Altså vi snakker mye om at vi skal respektere afghaneren, respektere den kulturen og
være ydmyk. Men man må ikke glemme at vi representerer en kultur vi også (.) og det
er afghanerne også klar over. Hvis du legger deg helt flat og er helt ydmyk overfor de
du skal snakke med, så kan det gi en dårlig oppfatning av deg. Det er viktig at du tørr å
stå for det du representerer også, og det (.) det gjelder å pushe afghanerne litte grann
og fordi (.) de har en litt annen agenda enn det vi har. Vi har ikke den tiden de har (.) så
man må pushe litt på (.) også.
Det er veldig stor forskjell på å være ydmyk og å være svak

Perspektivtakning er sentralt i enhver kommunikasjonsprosess med mennesker man ikke kjenner.
Det skjer i stadier, og mer eller mindre bevisst. Først må man forstå at det er en nødvendighet,
deretter hvordan det utøves i praksis, og til slutt finne en balanse som tjener begge parter fordi de
kan ha ulike mål. Ellers kan samtalen bli avbrutt. Riktig perspektivtakning av sentrale aktører er en
forutsetning for at laget skal nå sitt mål. Datautdrag 3 viser en tidlig fase av perspektivtakning, mens
datautdrag 4 viser en sen fase. Forståelsen som datautdrag 4 viser er akseptabel om man har mestret
de tidligere fasene, men vil være problematisk om man ikke har det.
Kjønnsperspektiv
Kjønnsperspektiv er en spesiell form for perspektivtaking. I scenarioene ble soldatene konfrontert
med kjønnsrelaterte utfordringer i flere situasjoner: I kommunikasjon med menn, kvinner og barn.
Det ble lagt størst vekt på problemer som kan oppstå om ikke dette løses korrekt. Den afghanske
kvinnen i scenarioene vil reagere forskjellig om det er en kvinne eller en mann som prøver å snakke
til henne. Det følgende utdraget illustrerer hvordan soldatene kan lære mer om hvordan man kan ta
dette elementet med i betraktning når de kommuniserer med afghanerne.
Datautdrag 5. I dette utdraget snakker soldatene med en skadet kvinne. Hun skadet hodet da hun
falt ned fra taket og hun trenger medisinsk hjelp. Her er det en kvinnelig soldat som snakker med den
skadede kvinnen ved hjelp av en kvinnelig tolk.
05:22

Kvinnelig soldat:

05:55

Tolk:

05:59
06:10

Kvinnelig soldat:
Kvinnelig soldat:

06:20

Lagfører:

Ønsker du at vi skal hjelpe deg å bandasjere såret så har vi
muligheten til å gjøre det
Ja tusen takk for hjelpen, men det må være en kvinne som
bandasjerer meg
Ja, det er i orden. Da skal jeg ta å hjelpe deg med hodet ditt
Troppssjef, jeg bruker min enkeltmannspakke til å bandasjere hodet
hennes. Hun ønsker at det er en kvinne som hjelper henne.
Det er mottatt. Når du har gjort det så forklarer vi til henne at det er
ingenting mer vi kan gjøre. Vi har ikke noen doktor med oss. Og så
takker du høflig for deg og så trekker du ut av bygningen, så får vi gå
videre til vårt primære møte, over.

I denne situasjonen fikk soldatene en innsikt i hvor viktig kjønnsperspektivet er ved å observere
kvinnens reaksjoner på hvordan soldatene valgte å løse situasjonen og hvordan lagføreren valgte å
stå utenfor kvinnens hus og la de kvinnelige soldatene gå inn for å hjelpe. Lagføreren valgte å sende
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to kvinner inn i huset til den afghanske kvinnen. Han stod på utsiden av huset mens samtalen pågikk,
fordi fremmede menn ikke skal gå inn i huset til en kvinne som er alene hjemme. Den afghanske
kvinnen hørte laglederens kommunikasjon på utsiden. Han kontaktet en mannlig medic som stod klar
utenfor, for å gi assistanse. Derfor presiserte hun at det måtte være en kvinne som tok hånd om
skaden hennes, til tross for at det kun var kvinner tilstede inne i huset hennes.
Datautdrag 6. Lagføreren i det andre scenarioet startet med en mannlig tolk og den Afghanske
kvinnen var en av de første landsbybeboerne de møtte. Til tross for at han hadde en kvinnelig tolk
tilgjengelig, fortsatte han å bruke den mannlige tolken i kommunikasjon med kvinnen. Soldatene
stod også ganske tett på henne.
Hvordan de to lagførerne løste denne situasjonen på forskjellig måter var også noe som ble tatt opp i
den siste debriefen, der personen som ledet denne sesjonen sier: ”Litt misfornøyd med at dere ikke
vurderte å bruke noen damer i forhold til hun dama i begynnelsen av spillet. Hvordan dere håndterte
barna var veldig greit. Jeg synes mennene som gikk på henne var vel aggressive.”
Om man har en kvinnelig soldat eller tolk tilgjengelig kan det være en fordel å la all kommunikasjon
gå i gjennom dem. Hvis man ikke tar kulturelle og religiøse faktorer i betraktning, som kjønns‐
perspektivet, i kommunikasjonen kan dette føre til at det vil bli problematisk å få afghanerne til å
åpne seg opp. I dette tilfellet ville det ha vært lettere å kommunisere med den afghanske kvinnen om
man hadde tatt i betraktning hvordan kjønnsforskjeller kan påvirke kommunikasjonen. Det er av stor
betydning at landsbybeboerne får et godt inntrykk av soldatene og ikke ser på dem som en trussel,
for at de mer effektivt skal kunne oppnå målet for oppdraget.
Dilemmahåndtering (situasjoner hvor svaret ikke er gitt)
Kompleksiteten i tverrkulturell kommunikasjon som eksemplene over viser peker mot at det ofte ikke
finnes entydige svar på hvordan man skal kommunisere med mennesker fra en fremmed kultur siden
det alltid vil være forskjeller på hvordan innbyggerne reagerer på dine handlinger, også innenfor et
lands kultur. I scenarioene har soldatene en mulighet til å velge fritt hvordan de ønsker å løse de
forskjellige situasjonene de kommer opp i. De kan velge hvor de vil bevege seg og hvem de vil snakke
med. Soldatene ble ikke gitt noen restriksjoner på hvordan å kommunisere med afghanerne, og
afghanerne hadde ikke noe fasit å forholde seg i interaksjon med soldatene. De ble oppmuntret til å
improvisere i sine roller i den virtuelle verdenen som scenarioet representerer. I denne kategorien
har vi tatt for oss situasjoner i scenarioene, hvor det ikke har vært et entydig svar på hvordan en
situasjon skal løses.
Datautdrag 7. Da den første laglederen var på vei inn til høvdingen, ga han beskjed om at han ikke
hadde mulighet til å ta av seg skoene sine, fordi han alltid må ”være på”, altså at han må kunne
handle om noe uforutsett skulle skje. Her er et eksempel på dette som følger opp samtalene i
datautdrag 5‐6.
Intervjuer:
Lagleder:

Lagfører:
Tolk:

Er det noe, kan du gi et eksempel. Var det noe spesielt som du merket deg i
forbindelse med det?
Ja både med prat med damer, den behandlinga av dama, det å gå inn i huset og
forklare at du er en soldat. Du er her som en soldat og jeg kan da ikke ta av meg skoa
fordi jeg må være på og forklare det da, på til dem. Erfaringa rundt det da tilsier jo at
det vet dem fra før, men det er greit å ta det med dem.
Dette er dialogen det refereres til over:
Si følgende, at beklager at jeg ikke kan ta av meg skoene når jeg går inn her men det
er fordi jeg er soldat og jeg må alltid være på vakt.
Det er ikke viktig. Det går bra.
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Det å ta av seg skoene før man går inn i et hus er noe som er ansett som høflig og forventet i
afghansk kultur. Her hadde altså lagføreren to mulige valg, om å forholde seg til afghanernes
kulturelle forventninger eller å beholde skoene på av sikkerhetsmessige årsaker. Han valgte å ha
skoene på da han gikk inn i høvdingens compound. Basert på tidligere erfaring var han klar over at
det sannsynlig ville aksepteres og at de ikke ville føre til noen form for konflikt
Datautdrag 8. Et annet eksempel på dilemmahåndtering ble beskrevet i intervjuet i etterkant av
møtet med barna i landsbyen i starten av oppdraget, noe den kvinnelige soldaten beskriver som en
læringsopplevelse, hvorvidt man bør snakke med barna i en afghansk landsby.
06:41

Intervjuer:
Kvinnelig
soldat:

Som aller siste spørsmål, du har aldri vært i Afghanistan tidligere, fikk du
noen form for aha opplevelser, eller ett eller annet som du syntes du lærte
som du ikke ville ha lært ellers kanskje?
Jeg fikk egentlig mange aha‐opplevelser jeg. Altså jeg opplevde at (.) som
sagt, vi har jo lært litt om det for en stund tilbake, men det var liksom (.) du
må være veldig bevisst hva du gjør da og jeg har nok, ikke sant det at vi (.)
ikke snakka med barna. Jeg tenkte herre min hatt vi må jo snakke med
barna, for eksempel og liksom det er helt greit at vi ikke snakker med
barna. Jeg forstår jo egentlig det og etter hvert da. Begrepet om tid, og jeg
merket at M var faktisk litt flink der og for han var litt sånn okay kjempefint
at du sier det men nå må vi gå videre og var litt sånn. Lærer liksom av det
og på en måte.

Dette utdraget viser hvordan den kvinnelige soldaten tilegnet seg ny kunnskap, ved å observere
hvordan lagføreren løste forskjellige situasjoner i scenarioet. Hun fikk innsikt i hvordan man bør
forholde seg til barn man kommer over, hvordan man må prioritere tiden og hvem man snakker med,
som følge av at man har begrenset tid. Dette er også noe som til en viss grad gjenspeiles i før og etter
testen i Tabell 9, hvor flere av soldatene svarer at man bør unngå å snakke med barna i etter testen.
Brukervennlighet
De videre datautdragene går på brukervennlighet til omgivelsen Second Life, 3D verden) og
motivasjonen til de som deltok.
Datautdrag 9. Dette er ett utdrag fra intervjuet med den kvinnelige soldaten som var aktiv i
kommunikasjonen med afghanerne.
Kvinnelig soldat:

= Det jeg syntes er bra med det her er at det tok ikke så lange tiden. Det kjeda
meg ikke og jeg trang ikke å kitte opp fullstendig å stå ute å fryse og sånn der
ting da, hvis jeg skal se på det på den måten. Så sånn sett så veldig mye utbytte
på svært kort tid da og selvfølgelig litt sånn der. På grunn av litt at det er et spill
og at det er noe som er nytt så merker jeg jo at det går ikke like

Kvinnelig soldat:

= Det blir ikke like bra flyt i det som om jeg skulle. Altså, jeg hadde skjønt
måten å sette meg ned på for eksempel da, hvis jeg hadde vært der. Men det
kunne jeg ikke i det spillet her, så det er jo litt med opplæringen du har i fra før.
Men jeg må si til å være helt grønn og å hate PC spill så var det her veldig
enkelt for meg. Jeg klarte å styre, jeg klarte å sette meg ned etter hvert og stå å
gjøre det jeg skulle da.

I scenarioet var denne kvinnelige soldaten en av de som var i mest interaksjon med afghanerne. Den
første laglederen valgte å bruke henne i interaksjonen med kvinnen i landsbyen. Hun nevner her at
samtalen med denne kvinnen gjorde henne nervøs og at hun i stor grad levde seg inn i rollen sin.
36

UGRADERT

Dette viser at scenarioet i Second Life vil for noen gi en høy grad av realisme og innlevelse. Hun
kommenterer også på at hun stort sett ikke hadde noen problemer med å sette seg inn i de tekniske
elementene i Second Life som å manøvrere avataren men at det var ett element som hun ikke fikk til
under scenarioet. Da hun satte seg ned i møtet med høvdingen hadde hun bena i skredderstilling.
Dette var noe som ble tatt opp i debriefen i etterkant, at som kvinne kan det være en fordel å sitte
ned med samlede ben. Det finnes forskjellige måter å plassere benene på i Second Life. En mulighet i
dette tilfellet kunne ha vært å sette seg ned i en stilling hvor bena er samlet.
Datautdrag 10. Dette sitatet er et utdrag fra refleksjonsrunden i etterkant av scenarioene. Her
forteller en av soldatene som sikret området hvordan han hadde problemer med å få med seg
samtalene i scenarioet.
06: 47

Soldat:

Det første jeg tenker på sånn rent sånn spillmessig. Det er at, greit nok at
man har den sikringa, men jeg vil ikke få med meg noe av samtalen eller
noe sånt så jeg vil ikke lære noe. Og da blir det veldig sittende å se på
skjermen også okay greit hva skjer nå? Med mindre jeg zoomer inn og
søker informasjonen, men da dropper jeg jo egentlig det jeg skal gjøre.

Prosjektleder:

Ja, helt riktig. Godt poeng, godt poeng. Og det oppdaget vi jo egentlig
veldig fort ikke sant. Det her fungerer ikke som samband ikke sant. Den
funksjonen mister du. Det er bare voice, altså du må være i nærheten av
folk for å kunne høre og kommunisere, så det er helt riktig.

Soldatene brukte ”voice‐chat” funksjonen i Second Life for kommunikasjon i scenarioet. Når man tar
denne funksjonen i bruk må man være innenfor en viss avstand fra lydkilden for å kunne høre hva
som blir sagt. Noen av soldatene som sikret området var utenfor rekkevidde av lyden og fikk dermed
ikke med seg samtalene mellom soldatene og afghanerne. Vi fikk tilbakemeldinger på hvordan dette
kan forbedres, for å øke brukervennligheten til Second Life som opplæringsplattform, som vi vil
komme inn på i seksjonen under.

5.4 Forslag til forbedringer av teknologien
De følgende forslag til forbedringer er basert på tilbakemeldinger soldatene gav i forbindelse med
spørreskjemaene og intervjuene. De er organisert i en liste. Originale tilbakemeldinger er skrevet
med anførselstegn Der vi fant det nødvendig ble tilbakemeldingene omformulert av oss i et mer
generelt ordelag.
•

Kroppsspråk kan være av stor betydning for å gjøre kommunikasjonen ”levende”, og for at man
skal kunne leve seg inn i kommunikasjonen, som er en sentral del av scenarioet. I Second Life er
det mulig å bruke kroppsspråk eller såkalte ”gestures”. I intervjuet med den kvinnelige tolken ble
temaet om ”gestures” tatt opp i forbindelse med et spørsmål om muligheten for å bruke mimikk
og kroppsspråk i Second Life. I et sitat fra intervjuet sier hun I intervjuet med den kvinnelige
tolken ble temaet om ”gestures” tatt opp i forbindelse med et spørsmål om muligheten for å
bruke mimikk og kroppsspråk i Second Life. I et sitat fra intervjuet sier hun ”Kroppsspråk og
mimikk syntes jeg var nesten fraværende. Man fikk ikke til å spille på den måten man ville ha
gjort i det virkelige liv da. Særlig med, ja når man snakket med afghanerne da. Måten man
opptrer da, med å vise ydmykhet og ja samarbeidsvilje kanskje. Det blir jo veldig klinisk da når
man fjerner all mimikk.” Et eksempel på kroppsspråk, som ble brukt i scenarioet er at den
skadede afghanske kvinnen gråter, i møte med soldatene. Grunnet begrenset tid, integrerte vi
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ikke denne funksjonen i opplæringen i noen særlig grad. Det er mulig å ta disse i bruk i større
grad enn hva som ble gjort i scenarioene.
•

Samband: Mange av soldatene som sikret området i landsbyen fikk ikke med hva som foregikk i
scenarioet, ved at det var for stor avstand mellom deres avatar og lydkilden. I spørreskjemaet
nevner en av soldatene muligheten for å bruke sambandsutstyr fremfor den innebygde ”voice‐
chat” funksjonen i Second Life. Han sier: ”Mye er bra i spillet, men en gjennomgang av faktiske
bilder hvor man går i dybden på hva man skal se etter for deretter spille vil hjelpe. Sambands og
kommunikasjonsforholdene kan utbedres slik at man faktisk prater i samband, setter opp f.eks.
de tre som går sammen, LO CT‐sjef og tolk sammen, slik at dette faktisk er prat i rommet og ikke
via headset, vil gjøre det mer realistisk.” (Kan du skrive en kode for hvem dette er?). Ved å bruke
sambandsutstyr vil man ikke være avhengig av å være i nærheten av avatarene som snakker for å
kunne få med seg ordre og samtalene som foregår. Dette vil også gi soldatene trening i å bruke
sambandsutstyr.

•

Realisme: Det ble også nevnt av flere soldater i intervjuene at de syntes det burde ha vært flere
mennesker i landsbyen. Få mennesker i landsbyen kan tyde på et bakholdsangrep. En mulighet
her kan være å generere avatarer som ikke kontrolleres av spillere, som opptrer levende for
eksempel ved at de beveger seg. Ved å ha flere avatarer i landsbyen vil det kunne gi en
oppfattelse av at forholdene i byen er normale og at det ikke er noen indikasjon på trusler som
soldatene må forholde seg til.

•

Aktiv deltagelse: Flere av soldatene som sikret området i scenarioet, tok ingen direkte del i
kommunikasjonen med afghanerne og fikk dermed lite å gjøre. En av soldatene kommenterer i
spørreskjemaet: ”Dette har mange muligheter. Under det eksperimentet vi var med på var det
for få som fikk prøvd seg i kommunikasjon og bruk av tolk. Kan med fordel dra opp
vanskelighetsgraden eller sette inn momenter i større grad for de som ikke snakker. F.eks. de
som sikrer, gi noen utfordringer her. Kan være noen som er sint, irritert, flere unger, at de ser
døde mennesker eller liknende. Noe som utfordrer dem på deres kom. opp mot "sjefen" i
scenarioet. Ellers, dette kan by på mange muligheter i et deployeringsmiljø hos styrker som skal
til intops for å få bedre forståelse.” Her kommer han også med forlag til utfordringer for de som
sikrer, slik at de også får trening i å håndtere uforutsette hendelser og å kommunisere med
afghanere.

•

Perifer deltagelse: Mange av soldatene hadde ikke et like godt grunnlag for å vurdere innholdet i
scenarioet (se tabell 6), ved at de ikke måtte forholde seg til de kulturelle artefaktene i landsbyen
og at de ikke var i kommunikasjon med afghanerne. Dette er også noe som kan ha gitt et utslag
på flervalgstesten med spørsmål om kulturforståelse, ved at mange av soldatene ikke direkte
observerte eller hørte hvordan lagføreren kommuniserte med afghanerne og løste de forskjellige
situasjonene han kom over (se tabell 9). Om flere av soldatene får en mulighet til å være aktive i
scenarioet vil man lettere kunne evaluere læringsopplegget og innholdet i scenarioet.

5.5 Konklusjoner
Oppsummering av kvalitative data
Målet om å kartlegge Taliban aktivitet i landsbyen som soldatene jobbet mot å nå er en rød tråd i
analysen av de kvalitative dataene. I scenarioene handlet soldatene ut i fra de kulturelle faktorene de
kom over og tok disse i betraktning. I analysene viste vi til de forskjellige virkemidlene soldatene
bruker for å komme nærmere målet.
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I kategorien felles mål ser vi hvordan lagføreren gikk frem for å få den nødvendige informasjonen fra
høvdingen i landsbyen, for å komme videre i scenarioet.
I kategorien perspektivtaking, viser vi hvordan soldatene tilpasser kommunikasjonen ut i fra
afghanernes kulturelle og religiøse ståsted og hvordan de kan reflektere over i hvilken grad man skal
representere egen kultur i kommunikasjonen med afghanerne.
I kategorien kjønnsperspektiv, ser vi hvordan soldatene kan ta kjønnsperspektivet i betraktning når
de kommuniserer med den afghanske kvinnen og hvordan dette gjøres på forskjellige måter av de to
lagførerne.
I kategorien dilemmahåndtering, viser interaksjonsdataene at soldatene hadde en mulighet til å
handle fritt og løse situasjonene basert på erfaringer de allerede har.
I intervjudata kom det frem at noen av soldatene tilegnet seg ny kunnskap ved å observere hvilke
handlinger lagføreren i scenario 1 valgte å gjennomføre for å nå målet i scenarioet. De har altså
mange valgmuligheter som kan gi forskjellige reaksjoner og utfall i scenarioet. I etterkant kan disse
valgene tas opp i debriefen for refleksjon, hvor det kommenteres på hva som ble gjort bra og hva
som kan gjøres på en annen måte.
Oppsummering av kvantitative data
Spørreskjemadata viser at soldatene stiller seg positivt til bruk av en virtuell læringsomgivelse i
opplæring i kulturforståelse. Det at mange av soldatene ikke var aktive i selve scenarioet ga utslag på
spørreskjemaene, ved at de ikke hadde et like godt grunnlag for å svare på noen av spørsmålene som
gikk ut på hvordan de tok kulturelle artefakter i betraktning og kommunikasjon med afghanerne. I
spørreskjema om kommunikasjon, kultur og taktisk anvendelse besvarte soldatene et spørsmål hvor
de vurderte i hvilken grad kunnskap om kommunikasjon med lokalbefolkningen endret seg ved bruk
av scenarioet i forbindelse med forskjellige kategorier relatert til tverrkulturell kommunikasjon og
taktisk anvendelse (tabellene 7‐8). Her var det en variasjon i hvilke kategorier de mente ville endre
kunnskapsnivået ved bruk av denne opplæringen. Når det gjelder tverrkulturell kommunikasjon var
de fleste enig i at rollen lokal skikk og bruk spiller og korrekt behandling av kvinner som viktig å ha
kunnskap om. Når det gjelder taktisk anvendelse så spredte svarene seg over flere kategorier men
mest på ”nøytral” og ”enig”.
Disse er eksempler på funn som bør tas i betraktning i videre studier. I resultatene på flervalgstesten
om tverrkulturell kommunikasjon var det en variasjon mellom spørsmål der det ikke var noen stor
endring i og spørsmål det var en betydelig endring i, fra før til etter testen. De spørsmålene det var
en større endring i baserte seg i stor grad på de temaene som ble tatt opp i scenarioene og
debriefene. Der det var endringer var de utelukkende positive. Det gir gode indikasjoner på at
soldatene lærte noe om tverrkulturell kommunikasjon den dagen.
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6. Operasjonalisering av ”kulturforståelse” i eksperimentet
Av David Hansen, førsteamanuensis i Freds‐ og konfliktstudier, Bjørknes høyskole

6.1 Innledning
Undertegnede, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole (Oslo) David Hansen, har i perioden juni‐
desember 2011 vært deltaker i Forsvarets Høgskole/ADL‐kontoret sitt prosjekt Eksperiment med bruk
av 3D‐plattform i læring i Forsvaret – kalt Cultural Awareness in Military Operations (CAMO).
Undertegnede sin rolle i prosjektet har vært å bistå prosjektet med kompetanse innen kultur‐
forståelse relatert til militære operasjoner i Afghanistan. Dette innebar arbeid i scenarioutvikling,
utarbeidelse av bakgrunnsdokumenter, herunder utarbeidelse av rollebeskrivelser for virtuelle
karakterer (avatarer) og detaljering av læringsmål, samt internundervising og debrifing av deltakende
kadetter i prosjektets ramme. Det følgende er undertegnedes rapport etter sluttført prosjekt.
Rapporten vil kort oppsummere hva som er ment med kulturforståelse, samt litt om hvordan dette
begrepet ble operasjonalisert i prosjektet. Deretter følger en kort og overordnet evaluering av spillet
som ble gjennomført som prosjektets ‘eksamen’ 25. november 2011 med deltakere fra Befalsskolen
for etterretning og sikkerhet (BSES), Forsvarets Høgskole (FHS), Spor3 AS, Norges teknisk‐
naturvitensskapelige Universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), samt deltakelse fra Bjørknes
Høyskole – representert ved undertegnede. Videre har undertegnede notert visse momenter av
generell karakter relatert til prosjektets oppbygning, de involvertes samarbeid og annet – sett i lys av
prosjektets mål og midler. Til slutt i rapporten har undertegnede skrevet en kort konklusjon – med
visse anbefalinger for veien videre (dersom den skal gås).

6.2 Om kulturforståelse
En norsk militær styrke som opererer i utlandet vil uavhengig av sammensetning og organisatorisk
tilknytning ha behov for kunnskaper som angår kultur – for best mulig å løse sine oppdrag (enten
oppdraget foregår i Afghanistan, Sudan, Syria, på Balkan eller i et annet operasjonsområde). I korte
trekk er det store kulturforskjeller mellom det en norsk soldat er vant med fra Norge, og sågar andre
internasjonale operasjoner, og det en blir møtt med på bakken i Afghanistan – være seg om det er i
Kabul eller ute i distrikt som Maymanah, Nord‐Afghanistan.
For dette dokumentets og prosjekt CAMO er kultur spesifisert til tverrkulturelle forhold omhand‐
lende generell operasjonalisert kulturforståelse, inkludert aspekter relatert til kjønnsperspektiv og
språk, avgrenset til taktiske scenarioer i Afghanistan. Relevansen er videre vurdert å være primært
for styrker tilhørende Provincial Reconstruction Teams (PRT), Military Observation Teams (MOT),
taktiske trenere som opererer sammen med lokale afghanske styrker (Afghan National Army‐ANA og
Afghan National Police‐ANP) og spesialstyrker (Special Operations Forces‐SOF). Sekundært vil det
være relevant for stabsoffiserer tjenestegjørende i International Security and Assistance Force (ISAF),
samt enkelte bidrag som for eksempel feltsykehuspersonell, mineryddepersonell, norske politi‐
element i Afghanistan, samt andre mindre enheter og enkeltoffiserer tjenestegjørende i andre
NATO/FN stillinger i Afghanistan. I en utvidet kontekst vil enkelte andre, for eksempel ambassade‐
personell, frivillige organisasjoner og mediepersonell, også kunne trekke veksler på lærings‐
momenter og kunnskap avledet av prosjektet.
Det er videre slik at med det svært sammensatte og etnisk mangfoldige Afghanistan er det av hensyn
til prioriteringer fokusert særskilt på kulturelle aspekter som skildrer den etniske gruppen
pashtunerne spesielt – ikke minst da dette har sin egen relevans sett i forhold til det en kan
karakterisere som det reelle fiendebildet. Empirisk sett er det grunnlag for å hevde at det primært er
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pasthunere som, sammen med såkalte foreign fighters, utgjør den største risikoen mot norske
styrker opererende i Afghanistan generelt, og for soldater stasjonert i Nord‐Afghanistan spesielt.
Dokumentet og læringsmål inkludert i det praktiske arbeidet med eksperimentet fanget imidlertid
også opp kulturelle aspekter av mer generell karakter – med gyldighet utover pashtunere – i den
grad dette var formålstjenlig og nødvendig for å beskrive kulturelle aspekter. Videre hadde prosjektet
også fokus på generiske momenter inne kulturforståelse.

6.3 Operasjonalisert kulturforståelse og scenarier ‐ Afghanistan
Med operasjonalisert kulturforståelse menes en praktisk, spesifikk og anvendbar kunnskap om
kulturelle forhold relatert til, blant annet, retoriske og språklige forhold; religion (Islam); myter,
folklore, og overtro; kriminalitet og lokale konflikter; mellommenneskelige relasjoner og psyke; makt,
posisjon og samfunnsforhold.
Med praktisk anvendbar kunnskap menes kunnskap en enkeltmann, en patrulje, et lag, eller andre
forband skal kunne bruke i sitt daglige virke i samhandling med, og i analysen av, vennligsinnede så
vel som fiendtlige lokale borgere og samfunnsstrukturer generelt – med den hensikt å gjennomføre
sine operasjoner på best mulig måte (min definisjon). Et annet perspektiv på kulturforståelse finner
en i Holo og Andreassen (2010: 8), som sier at kulturforståelse (overordnet) dreier seg om, “Norske
styrkers forståelse av den lokale konteksten i operasjonsområdet og deres tilnærming til lokale
moralske, etiske, kulturelle og rettslige grenser, i samhandling med både sivilbefolkning, allierte
militære og fienden.” I begge definisjonene ligger det at det anses som viktig å identifisere relevante
aspekter ved kulturen som har betydning for militære operasjoner og som hjelper oss å forstå
effektene av våre egne handlinger i lys av den sosiokulturelle sammensetningen i operasjonsmiljøet
(operational environment). Fokus på kultur muliggjør (teoretisk sett) militære avdelinger og partnere
å bruke kunnskap om fremmed kultur for å blant annet:
•
•
•
•
•

Forstå særegne sosiokulturelle handlinger (eller ikke‐handlinger)
Forstå FI tankemåte
Utøve innflytelse på befolkningen
(Bedre) samvirke med andre aktører i AO
Legitimere egne handlinger1

De ovennevnte punktene utgjør således også de overordnede læringsmålene for dette prosjektet. For
eksperimentets del var den anvendbare kunnskapen formidlet gjennom praktiske læremål – som ble
trent i simuleringen av samhandel med lokale afghanere i en virtuell verden gjennom plattformen
Second Life. Av hensyn til begrensinger i eksperimentets ramme ble disse læremålene begrenset ved
at de som cases ble gjennomført innenfor en ramme på 45 minutter i treningssammenheng –
simulator.

6.4 Evaluering av eksperimentet 25. november
Spillet ble gjennomført i to omganger, med (nesten) tilsvarende spillsekvenser som skulle gjennom‐
gås for begge ‘lagførere’. Den første lagføreren hadde tjenestegjort i Afghanistan ved flere
anledninger tidligere, og hadde således en del kunnskap av relevans for kultur i Afghanistan. Den
andre lagføreren hadde ikke praktisk erfaring fra Afghanistan.

Sammenfattet fra: MNE6 / GUIDELINES FOR COMMANDERS AND STAFFS: OPERATIONALIZATION OF
CULTURE INTO MILITARY OPERATIONS, s. 7‐8.
1
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Første gjennomføring
Den første gjennomføringen var preget av at lagføreren hadde god kontroll og kommunikasjon med
resten av sitt lag. Han var preget av at han hadde god evne til å bruke taktiske kommandoer, hadde
en fin måte å bruke tolk på og var flink til å kommunisere sine vurderinger (om hvordan laget skulle
oppføre seg i tverrkulturelle utfordringer) og spørre om bistand fra de med kulturell kompetanse
(tolken). Ytterligere detaljering av gjennomføringen følger ikke.
På et overordnet nivå – sett opp mot de overordnede læringsmålene med prosjektet (Forstå særegne
sosiokulturelle handlinger (eller ikke‐handlinger; Forstå FI tankemåte; Utøve innflytelse på
befolkningen; (Bedre) samvirke med andre aktører i AO; og, Legitimere egne handlinger), var denne
gjennomføringen meget bra – med, som undertegnede vil hevde, direkte positive utfall som følge av
simulatortreningen. I påfølgende formelt intervju med lagføreren (sammen med UiO), kom det
videre frem at lagføreren opplevde at han hadde lært enormt mye av gjennomføringen, men la også
til at for hans nivå hadde det kanskje vær hensiktsmessig med en (klasseroms‐)undervising i forkant
av den praktiske gjennomføringen i simulator.
Andre gjennomføring
Den andre gjennomføringen skilte seg i hovedsak ut fra den første ved at lagføreren ikke hadde
tjenestegjort i Afghanistan, og var muligens ikke så erfaren som den første. Det var imidlertid i denne
gjennomføringen at undertegnede så de meget positive bidragene for læring prosjektet gir – nettopp
fordi det meste var nytt for denne lagføreren. Lagføreren hadde en noe redusert evne til taktisk
kommando, hadde ingen erfaring med bruk av tolk fra tidligere (noe som også medførte at han ikke
evnet å bruke tolken som kulturell rådgiver), og var generelt mer usikker som leder. (Jeg vil imidlertid
understreke at dette på ingen som helst måte sier noe om offiserens generelle evner til å være en
god offiser, men snarere om hans manglende erfaring fra utenlandsoperasjoner).
Det var imidlertid i denne gjennomføringen at bruken av simulering som læringsplattform virkelig ble
anskueliggjort – og som helt klart hadde meget positive effekter. Jeg vil heller ikke her beskrive
detaljerte/taktiske utfall av simuleringen, men understreke den interaktive og iterative læringen som
foregikk som, for mitt vedkommende, fremsto som positivt overraskende og helt klart en plattform
som bør nyttes mer i opplæring av kulturforståelse i Forsvaret.

6.5 Generelle vurderinger av prosjektet
Prosjektgruppen, som beskrevet ovenfor, bidro til å nå et mål om en gjennomføring av eksperiment/
simulering i Second Life ved å gjennomføre en iterativ og sekvensert prosess bestående av fasene:
scenariobygging, eksperimentelt design, forberedelse av eksperiment og gjennomføring av
eksperimentet. Dette fremsår for undertegnede som en god måte å arbeide på – spesielt da
prosjektets medarbeidere i høy grad kom fra forskjellige institusjoner – og representerte en
tilnærmet optimal sammensetning og variasjon. Jeg tror imidlertid at deler av utviklingen av det
eksperimentelle designet og planleggingen av forberedelsene for gjennomføringen av eksperimentet
kunne vært gjort mer i samarbeid – gjerne med enten fysiske møter (arbeidsmøter) eller ved bruk av
videokonferanse – noe som etter mitt skjønn hadde spart en del mengde frem‐og‐tilbake e‐post
korrespondanse av forslag fra de forskjellige prosjektmedarbeiderne. Dette beskriver imidlertid en
idealsituasjon da samarbeidet egentlig gikk over all forventning.
Undertegnede hadde betenkeligheter ved å sette kadettene inn i en situasjon uten å på forhånd ha
blitt gitt en klasseromsundervisning. Således var denne ambivalensen også til stede fra under‐
tegnedes side under gjennomføring av eksperimentet – da jeg syntes at det kunne være noe
uansvarlig å bare ‘la fremtidige utenlandssoldater’ bli utsatt for eventuell feillæring – ved at de selv
finner en løsning eller at de ikke blir guidet nok under gjennomføring. Slik gjennomføring forløp, vil
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jeg imidlertid si at min ambivalens ble roet av at en faktisk fikk gjennomført en del undervisning
underveis i eksperimentet – noe som også er målbart i etterkant (ref. resultatene fra UiO). Det som
bør understrekes i denne sammenheng er at dersom tilsvarende skal gjennomføres senere, vil det da
(som i vårt tilfelle) være viktig å inkludere en kulturell rådgiver i selve gjennomføringen – for å kunne
fange opp momenter som må justeres, gi tilbakemeldinger av detaljert karakter, samt foreta en
generell debrief av eksperimentet (noe som var min rolle under gjennomføringen av eksperimentet).
Det ligger alltid en fare i slike prosjekter, hvor de aller fleste deltakere ikke har komplett kjennskap til
militære operasjoner – og hvilke krav, tankegang og annet som legges til grunn for utøvelse av
operasjonene i felt. Det bør således også da forankres en plass i prosjekt for en (relevant) stadig
tjenestegjørende offiser evt. inkludere sivilt personell med slik kompetanse.

6.6 Konklusjon
Undertegnede er (mer enn) meget positiv til bruk av simuleringsverktøy som Second Life i
undervisingsøyemed for personell som skal lære kulturforståelse. Fordelen med bruk av Second Life
synes å være mange – fra tilgjengelighet, mulighet for modellering av avatarer/artefakter, lav
brukerterskel, til (noe) sikkerhet (ved bruk av låste rom). Det bør imidlertid ikke fullt og holdent
erstatte ordinær trening i kulturforståelse i klasserom og påfølgende praktiske treninger – da det
fortsatt ikke er mulig å gjennomføre en hel rekke treningsmål ved bruk av distribuert/simulert læring.
Sett sammen med tradisjonelle læringsarenaer, er derimot plattformer – konfigurert/modellert til
aktuelle operasjonsområder – meget gode løsninger som kompletterende til tradisjonell
undervisning/læring.
Dette er også mine inntrykk etter de uformelle samtalene/debrief med deltakerne i eksperimentet.
Min anbefaling vil være en (fortsatt) satsning på bruk av kommersielt tilgjengelige plattformer som
Second Life i undervisning/trening av personell som trenger opplæring i kulturforståelse. Det er
imidlertid viktig å anerkjenne at en bør koble på kulturelle eksperter avhengig av hvilket geografisk
område en skal trene på – fra starten av – selv om det finnes en rekke generiske muligheter med
slike systemer. Disse kulturelle ekspertene bør da også tas med inn i arbeidet fra et tidlig stadium.
Jeg vil også understreke at det i fremtiden bør vurderes hvorvidt denne formen for læring bør
gjennomføres etter at en tradisjonell klasseromsundervisning er gitt (av grunner nevnt ovenfor).
***
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