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FORORD 

AF LONE DIRCKINCK-HOLMFELD 

Nyudviklinger i informationsteknologien har medvirket til, at multimedier kan 
integrere tekst, billeder, video, film, grafik, audio, animation i ét og samme soft- 
ware. De nye medieformer har samtidig givet adgang til databaser og er forbun- 
det via net. Studerende kan arbejde sammen - på distance og forskudt i tid - eller 
de kan kommunikere samtidigt, uafhængigt af sted. De kan trække på billed- 
databaser, kalde film og videosekvenser ind på skærmen, samtidig med at de 
skriver og opstiller grafer, lytter til foredrag eller udfører beregninger - i fælles 
læreprocesser. De samme teknologiske muligheder præger også den moderne 
organisation. Den teknologiske udvikling betyder et push i retningen af mere 
distribuerede organisationer - men giver samtidig mulighed for nye virtuelle 
samarbejds- og læringsformer. 

Med disse udviklingsmuligheder trænger en masse spørgsmål sig på: Hvorle- 
des vil udviklingen i de nye medieformer påvirke forholdet mellem skriftkulturen, 
billedkulturen og den mundtlige kultur? Hvordan vil sammenkoblingen i netværk 
gennem etablering af virtuelle rum påvirke vores oplevelse af samvær og tilhørs- 
forhold? På hvilke måder og med hvilke forbehold kan disse nye organisations- 
måder udnyttes i udviklingen af situerede og kollektive læreprincipper? Hvilke 
kommunikative- og visuelt kognitive kompetencer skal udvikles for, at den lær- 
ende bevarer handlingskontrollen over de nye medier? Hvorledes vil de nye me- 
dier påvirke læreprocesser? Hvorledes kan disse medier designes, således at de 
øger den lærendes handlekompetence? Kan virtual reality-interfaces designes til 
at gøre læreprocesser mere oplevelsesrige og „autentiske"? Hvilken visuel, rumlig 
kompetence opøves ved „at vandre rundt" i virtuelle strukturer osv? 

FORSKERNETVÆRKET LÆRING OG MULTIMEDIER 

Ovenstående er nogle af de spørgsmål, som Forskernetværket Læring og Multi- 
medier har arbejdet med at besvare. Hovedsigtet med netværket har været at få 
etableret en teoretisk ramme og et metodisk grundlag for at forstå og designe 
interaktive multimedier og at tage bestik af den udfordring, der ligger i de nye 



6 

multimedier samtidig med, at vores opmærksomhed også rettes mod de proble- 
matiske sider ved en ureflekteret „modernisering". Problemfeltet er i sin natur 
tværfagligt og trækker på metoder og teorier fra pædagogik, medieforskning, 
kommunikation, psykologi, sociologi, systemvidenskab og design, hvor netop de 
humanistiske discipliner kan bidrage til at analysere de kulturelle implikationer af 
de nye medier og samtidig give et grundlag for at udvikle nye designprincipper 
og læremetoder. 

Netværket blev etableret i 1994 gennem en bevilling fra Statens Humanisti- 
ske Forskningsråds netværksbevillinger (1994-96) og fortsætter sine aktiviteter på 
baggrund af en ny bevilling fra det tværrådslige program om Voksenuddannelse 
(1998-2000). 

Netværket er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks Lærer- 
højskole, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter og Århus 
Universitet. Den hidtidige indsats i netværket har først og fremmest taget ud- 
gangspunkt i allerede igangværende forskningstemaer som: 

❦ Multimedier, kognition og bevidsthedsdannelse 
❦ Multimedier, interaktion og læreprocesser 
❦ Livslang læring og nye pædagogiske organisationsformer 
❦ Multimediers design - metodeudvikling og designstrategier 
❦ Organisatorisk læring i den distribuerede organisation 

Netværket har årligt afviklet 2 seminarer med nationale og internationale gæste- 
forlæsere, diskussion af igangværende forskningsprojekter samt eksperimenter 
med multimedier, f.eks. i form af videokonferencer (bilag 1). Temaerne for disse 
seminarer har været: 

❦ Multimedier, læring og trends 
❦ Distribueret kognition, situeret læring og kritisk pædagogik 
❦ Narrativitet, dramaturgi og æstetik 
❦ Design og evalueringsmetoder 

Aktiviteterne i netværket vil løbende blive formidlet i publikationer, der behand- 
ler såvel grundvidenskabelige som applikationsorienterede problemfelter inden 
for læring og multimedier. 
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ANTOLOGIEN LÆRING OG MULTIMEDIER 

Antologien Læring og Multimedier er det første resultat af netværkets arbejde. 
Antologien fokuserer specielt på læring og undervisning og behandler både teo- 
retiske og mere anvendelsesorienterede aspekter heraf. Antologien retter sig blandt 
andet mod studerende på uddannelser som humanistisk informatik, kommunika- 
tion og medievidenskab. Endvidere er det vores håb, at antologien kan inspirere 
praktikere inden for feltet og fungere som et forskningsbidrag til de mange for- 
skellige typer igangværende udviklingsprojekter. 

Netværket har været velfungerende med meget frugtbare og åbne diskussio- 
ner. Disse diskussioner er det forhåbentligt lykkedes at formidle i denne antologi. 
Selv om nogle af tankerne stadig er ret ufærdige, har vi valgt at formidle dem som 
et første trin på vejen mod at etablere et teorigrundlag for forskningsfeltet og som 
led i at brede ideerne og tankerne ud til et større forum. Forsidebilledet Gorge 
Bleue, som er designet af Helle Fibiger, symboliserer den vanskelige arbejds- 
proces med at bygge bro mellem forskellige discipliner og at få etableret feltet 
læring OG multimedier. Med denne antologi er vi kommet et første skridt på 
vejen. 

At etablere et velfungerende netværk kræver ressourcer og hjælp fra mange. Jeg 
vil derfor benytte lejligheden til at takke Statens Humanistiske Forskningsråd for 
den økonomiske støtte til netværket og Forskerakademiet for økonomisk støtte til 
et forskeruddannelseskursus i forbindelse med netværket. Derudover selvfølgelig 
en stor tak til alle netværksdeltagerne (bilag 2) for de udfordrende og inspire- 
rende diskussioner. Koordineringsgruppen ved Janni Nielsen, Oluf Danielsen, 
Birgitte Holm Sørensen, Bo Fibiger og undertegnede har stået for det seje træk 
med at drive netværket. En særlig tak til Helle Nielsen, Jesper Andersen og Leif 
Roth Hansen, der som studentermedhjælpere har hjulpet med at etablere de prak- 
tiske rammer for netværket og seminarerne; til Thessa Muller og Poul Koldbro, 
der har stået bi ved multimedieeksperimenterne og endelig til informationsmed- 
arbejder Torben Mikkelsen og institutsekretær Aase Andersen, der har varetaget 
henholdsvis den tekniske redaktion af antologien og økonomien. 

Lone Dirckinck-Holmfeld 
August 1997 



 



 

 



 



 

FRA MEDIER TIL MULTIMEDIER 

AF REDAKTØR OLUF DANIELSEN 

INTRODUKTION TIL ANTOLOGIEN 

Det klassiske, elektroniske massemedie, dvs. radio og tv leverer envejs-informa- 
tion fra de få til de mange. Organisatorisk er der tale om en træstruktur, hvor 
programmerne sendes via kabler, satellitter eller radiokædeforbindelser fra radio/ 
tv-studierne til modtagere. Træstrukturen minder om bureaukratiet, hvor informa- 
tioner udgår fra topledelsen til mellemledere og medarbejdere i organisationen 
eller på virksomheden. 

Det klassiske punkt-til-punkt medie er telefonen. Telefonsystemet udspæn- 
der en stjernestruktur, der muliggør kommunikation mellem mindst to adresser. 
Telefonmødet muliggør, at et antal personer samtidig kan kommunikere med 
hinanden. Kommunikationen er med andre ord tovejs. I organisatorisk forstand 
minder telefonsystemets stjernstruktur om den distribuerede organisation eller 
netværksorganisationen, hvilket er en langt fladere organisationsstruktur end det 
klassiske bureaukrati. 

Det er dog svært at opretholde adskillelsen mellem det elektroniske envejs 
massemedie og telefonsystemets tovejskommunikation. Den teknologiske udvik- 
ling har i snart en årrække muliggjort stadig mere forfinede sammensmeltninger 
mellem de to systemer. Simplest er det at gøre opmærksom på, at det i dagens 
massemedier er blevet helt almindeligt at lyttere og seere ringer ind i radio- og tv- 
programmer, mens de „er på". 

Computerteknologien har imidlertid muliggjort en række nye medier. 
Computerteknologien dækker her som begreb over både computeren selv i form 
af f.eks. pc-eren med dens forskellige brugersoftware og den tilhørende digitale 
transmissionsteknik. Både telefonien, radio og tv er blevet invaderet af digitalise- 
ringen, der kort fortalt er en helt anden måde at kode de elektroniske signaler på, 
hvad enten der er tale om tekster, lyd eller billeder. 

Computerkonferencen er et nyt medie, der sætter et antal personer i stand til 
at skrive til hinanden via deres personlige computere, der er forbundet over 
nettet, hvilket i dag typisk er internettet. Et andet udtryk for computerkonferencen 




