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Abstract 

The digital landscape and especially of digital platforms, have grown exponentially over the past decade. 

As a result, mediated communication, algorithms and big data collection are no longer just add-on fea-

tures, but integrated parts of daily life for millions of platform users. With every click and every like, there 

is a new suggestion from the platform – presenting the seemingly most relevant content and nothing more. 

As children and teenagers are entering the largest social media platforms at a very young age, the notion 

of digital literacy has therefore become especially relevant. As a result, it may have profound and new 

implications for the enabling of digital literacy, that the digital platforms are constructed, modified and 

automated beyond the user’s control and knowledge. On this behalf, children and teenagers constitute a 

certain demographic of interest in the age of platforms. As a result, the motivation for this thesis stems 

from an urge to obtain insight into how the traditional literacy concept can be related to a world, where 

the digital society is subject to an increasing platformization. Ultimately, this thesis seeks to obtain an 

understanding of how digital platforms can be understood as an implicating factor in the question of digital 

literacy. 

 

From a sociomaterial perspective, this ambition is carried out by extracting existing understandings of 

digital platforms and digital literacy from the literature, and combining these in a new reconceptualization 

of digital literacy in the age of platforms. Using this new theoretical framework, digital platform-literacy, 

the analysis will aim to understand: 1) How the digital platform can be understood as an arena for digital 

literacy, and 2) how we can explore the act of digital literacy, and in turn understand how the digital 

platform can serve as an element in this process. To observe the two distinct elements of the material and 

the social world, the investigation focuses on a specific target group within the desired demographic, on 

the digital platform Instagram, during the corona-virus pandemic. The analysis will identify how the dig-

ital platform, as a socio-technical institution, creates challenges and opportunities for the digital literacy 

of teenagers. This, by mediating and automating the perceived landscape of communication, on Instagram 

during the pandemic. Furthermore, the analysis will reveal how the concept of digital literacy is also 

challenged by the individual subjective interpretation of Instagram’s affordances.  

 

Based on the findings from the literature review and analysis, this thesis will challenge the existing un-

derstanding of the digital literacy phenomena, in the age of platforms. The findings will thus serve as a 

contribution to clarify the importance of integrating the complex digital structures, which digital platforms 

constitute, in the question of digital literacy practices in the future. 

DIGITAL LITERACY IN THE AGE OF PLATFORMS
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» Selvom platformsteori og digital dan-
nelse måske skaber umiddelbare asso-
ciationer til informationsteknologi og fi-
losofi, så argumenterer vi for, at de 
begge rimer på kommunikation i et di-
gitalt samfund. « 

1 INTRODUKTION 
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Kapitel 1 – Introduktion  

1.1. Indledning og problemfelt 

I takt med den digitale udvikling og den tiltagende mængde af tid, som børn og unge bruger på digi-

tale platforme, er det et omdiskuteret emne, om unge mennesker kan opnå dannelse i en digital 

sfære. Digital dannelse er et begreb, der i stigende grad fylder i den samfunds- og uddannelsesmæs-

sige kontekst og særligt i takt med udbredelsen af digitale medier (Brus, 2016; Børns Vilkår, 

2019). Begrebet digital dannelse blev første gang fremsat i slutningen af 90’erne af den danske me-

dieforsker, Kirsten Drotner (2018). Drotner ville med begrebet understrege de digitale mediers uund-

gåelige indvirkning på individets almene dannelsesproces (i.bid). I nyere tid er det blevet populært at 

betegne nutidens børn og unge som digitalt indfødte – populært sagt født med en smartphone i den 

ene hånd og internettet i den anden (Prensky, 2001; Drotner, 2018).  Ideen om digital dannelse er 

blevet aktualiseret og bringes ofte frem i samspil med en udtrykt bekymring for de unges evner til 

at begå sig i et digitalt samfund.   

  

I forlængelse heraf er blikket i stigende grad blevet vendt mod den eksplosive vækst af platforme i 

den digitale tidsalder. Der foregår nemlig i sandhed mere under radaren i disse dage, end hvad vi kan 

gennemskue med det blotte øje, som Vincent Hendricks påviser i sin nye bog: ”Vend Verden: Gen-

vind autonomien i en digital tidsalder” (Hendricks, 2020). Hendricks, der er professor i formel filo-

sofi, gennemgår, hvordan tech- og informationstidsalderen udfordrer alt fra autonomi til demokrati, 

med dens tanke- og adfærdsmodificerende opfindsomhed (i.bid). Vores begavelse, selvstændighed 

og myndighed er under et uhørt og stort set usynligt pres, siger han. En generobring kræver, at vi 

forstår vores rolle i informationstidsalderen og kigger på de vilkår, vi må forstå og gøre oprør imod, 

i en dannelsesrejse i en digitaliseret tid (Hendricks, 2020).   

 

Vi ser, at forskere som Drotner (2018) og Hendricks (2020) finder et fælles ståsted lige netop der, 

hvor de problematiserer, at teknologien er både implicerende og nødvendig at integrere i en digital 

dannelsesproces. Motivationen for denne afhandling er derfor opstået på baggrund af en undren over, 

hvad det rent faktisk betyder at være digitalt dannet i et tiltagende platformiseret samfund. For hvor-

dan udfolder digital dannelse sig egentlig? Og hvad sker der, når platformen bliver den nye dannel-

sesarena?   

 

KAPITEL 1 - INTRODUKTION



 

 Side 6 af 124 

1.2. Hvorfor et kommunikationsspeciale om digital dannelse i et platformsperspektiv? 

Med afsæt i ovenstående problemfelt vil nærværende afhandling undersøge, hvad en platform egent-

lig er, og hvordan den relaterer sig til digital dannelse i et kommunikations-perspektiv. Selv om plat-

formsteori og digital dannelse måske skaber umiddelbare associationer til informationsteknologi og 

filosofi, så argumenterer vi for, at de begge rimer på kommunikation i et digitalt samfund. Vi proble-

matiserer, at den offentlige diskussion kan foregå på private platforme, hvor der er mere information 

tilgængeligt, end nogen af os kan nå at forbruge. Samtidig kan det blive sværere at navigere mellem 

kvalificerede kilder og misinformation, når brugernes opmærksomhed bliver den nye valuta, og dem 

med flest følgere bliver de nye eksperter.   

  

Vi finder det relevant at undersøge, hvordan dannelsesbegrebet kan relateres til en verden, hvor det 

digitale underlægges en tiltagende platformisering. Her ser vi, at der er opstået endnu et lag af kom-

pleksitet til det digitale samfund: Navnlig den digitale platform og de muligheder og udfordringer, 

den tilbyder. For unge mennesker, der er vokset op med de digitale platforme, er denne kompleksitet 

imidlertid ikke ny, men en naturlig del af den verden de kender til. Den måde, de holder sig opdateret 

på verden omkring dem, er naturligvis digital og først og fremmest koblet op på den eller de plat-

forme, hvor omgangskredsen befinder sig. De unges hverdagsliv indebærer dermed en daglig om-

gang med de komplekse systemer, som digitale platforme i dag udgøres af. I takt med at børn og unge 

vokser op og bliver myndige samfundsborgere, udgør digitale platforme og digital dannelse dermed 

fænomener, der kan antages at vedrøre samfundet som helhed. Vi argumenterer for, at digital dan-

nelse i et platformsperspektiv derfor får en betydning.  

  

Her foreslår vi, at der mangler en indsigt i hvordan teknologi og menneskelig fortolkning konstituerer 

muligheder og udfordringer i mødet med hinanden. De muligheder og udfordringer der opstår, 

når platformen kan blive den nye dannelsesarena, er dermed relevante at undersøge fra en kommuni-

kativ vinkel. Dette søger vi en dybere forståelse af ved at tage afsæt i et sociomaterielt perspektiv og 

kaste et teoretisk blik på begge fænomener: Den digitale platform og den digitale dannelse. Formålet 

med denne undersøgelse er således at opnå dybere indsigt i, hvordan platformen kan fungere som et 

element i en dannelsesproces. Igennem et singulært casestudie søger vi i nærværende afhandling ikke 

endegyldige svar på, hvordan unge mennesker kan opnå digital dannelse. Derimod søger vi svar på, 

hvordan man kan forstå de digitale platforme som en dannelsesproblematik, når vi kigger på digital 

dannelse i praksis.   
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1.3. Problemformulering 

Det ovenstående leder således til afhandlingens problemformulering:  

  

 
 

For at besvare ovenstående problemformulering vil følgende tre underspørgsmål danne rammen for 

afhandlingens litteraturgennemgang, analyse og diskussion: 

 

1. Ud fra eksisterende litteratur på områderne for henholdsvis digitale platforme og digital dan-

nelse, hvordan kan fænomenerne så forstås i en teoretisk sammenhæng?  
 

2. Hvordan kan vi forstå den digitale platform som en dannelsesarena, og hvordan indgår den 

som en del af unge menneskers digitale dannelsesproces? 
 

3. Hvordan kan indsigter fra afhandlingens litteraturgennemgang og analyse bidrage til en for-

ståelse af digitale platforme som en dannelsesproblematik? 
 

 

1.4. Undersøgelsens afgrænsning 

På baggrund af afhandlingens problemformulering, findes det fordelagtigt at afgrænse undersøgelsen 

til en konkret platform og en konkret målgruppe, med afsæt i en konkret kommunikationssituation.   

 

Da Instagram repræsenterer en af de hyppigst anvendte digitale platforme blandt danske unge (Slots- 

og Kulturstyrelsen, 2019), vil denne platform udgøre undersøgelsens fokuspunkt. Hertil findes det 

relevant, at Instagram har en særlig overvægt af kvindelige brugere (i.bid) samt et adgangskrav der 

forudsætter, at brugeren må være minimum 13 år for at adgang til platformen (Instagram, 2020). På 

baggrund af dette, findes det dermed relevant at afgrænse målgruppen til kvindelige Instagram-bru-

gere i alderen 13-15 år. Denne aldersgruppe vurderes hertil at udgøre den mest relevante målgruppe 

for netop denne undersøgelse, idet vi som forskere ønsker indsigt i så unge brugere som muligt. Det 

toårige aldersspænd tillader os endvidere at udlede sammenlignelige og homogene informantudsagn, 

samtidig med at det efterlader råderum til forskelligheder i erfaringsgrundlag. Med udgangspunkt i 

Problemformulering: Hvordan kan unge menneskers brug af digitale platforme 

forstås som en dannelsesproblematik? 
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den afgrænsede platform og målgruppe, findes det ligeledes fordelagtigt at tage udgangspunkt i en 

specifik kommunikationssituation, der særligt udfolder sig på Instagram. Her har vi således valgt den 

verdensomspændende coronavirus, der netop nu præger landskabet på samtlige digitale og traditio-

nelle medier. Med afsæt heri, afgrænser vi os således fra andet kommunikationsindhold som måtte 

florere på Instagram.  

 

1.4.1. Instagram som digital dannelsesarena 

Instagram er på mange måder synonymt med massepopulariteten af mobil- og app-baseret fotografe-

ring samt kommunikation via billeder (Chen, 2020). I 2020 fylder Instagram ti år, og er i dag en af 

verdens mest populære sociale medie platforme med over 1 milliard globale månedlige brugere 

(Clement, 2020). Sammenlignet med Facebook er Instagram særlig populær blandt den yngre mål-

gruppe, hvor mere end halvdelen af brugerbasen er mellem 13 og 34 år gammel (i.bid). Den visuelt-

centrerede platform, der begyndte som en fotodistributions-applikation, udgør dermed også en solid 

indtægtskilde for udviklere og en vigtig salgskanal for virksomheder (Chen, 2020).  

 

Helt grundlæggende tilbyder Instagram en platform, hvor brugere kan dele billeder og videoer; dertil 

kan der tilføjes et filter, en kort beskrivelse, samt en lokalitet og et tag af andre brugere (Instagram, 

2020). I Instagrams nyhedsfeed bliver brugerne eksponeret for opslag fra alle de konti, som de indi-

viduelt har valgt at ’følge’ samt foreslået, annonceret og betalt indhold (i.bid). Ligeledes kan brugere 

via ’udforsk’-funktionen blive eksponeret for indhold, som Instagram antager, at den enkelte bruger 

er interesseret i (Instagram, 2020). 

 

Det stigende brug af Instagram blandt unge mennesker har de seneste år gjort flere forskere opmærk-

somme på platformen, og måden hvorpå Instagram har en betydning for de unges liv (Huang & Su, 

2018; Ahadzadeh, Sharif, & Ong, 2016; Jenkins, Ito, & Boyd, 2016). Blandt disse er der blandt andet 

blevet forsket i, hvilke motiver der ligger bag de unges brug af Instagram (Huang & Su, 2018), hvor-

dan Instagram påvirker de unges selvopfattelse (Ahadzadeh, Sharif, & Ong, 2016), samt unges prak-

sisser, det offentlige liv og den deltagende brugerkultur (Jenkins, Ito, & Boyd, 2016). Der hersker 

dermed en tiltagende enighed om, at Instagram udgør en primær digital arena for unge mennesker i 

dag.   
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1.4.2. Empirisk case - coronavirus 

Den nye coronavirus har på kort tid overtaget hele den globale dagsorden. På verdensplan har pande-

mien, der brød ud i januar 2020, allerede kostet 269.000 mennesker livet, imens hele 3,8 millioner er 

bekræftet at være, eller have været smittet (Statens Serum Institut, 2020). Udover krisens sundheds-

mæssige implikationer, har den også sendt store dele af verdens institutionelle systemer i knæ, da 

flere lande har set sig tvunget til at isolere befolkningen og lukke store dele af samfundet ned (Bitsch, 

2020). På alle tænkelige måder udgør coronavirus altså en yderst sjælden og usædvanlig krise, som 

berører samtlige globale samfundslag. 

 

I takt med pandemiens udbredelse har kommunikationsstrømmen ligeledes fulgt trop, hvilket afspej-

les i hele det internationale mediebillede, hvor krisen har fået en eksplosiv eksponering de seneste 

måneder. Foruden den traditionelle mediedækning igennem radio, flow-tv og trykte aviser, optager 

krisen også meget plads på de digitale platforme (Bahn, Andersen, & Gjerding, Techgiganters indsats 

mod falske coronanyheder er »uden historisk fortilfælde« – men ikke nok, 2020). Under corona-kri-

sen har Instagram således udgjort en betydelig kommunikationskanal med tusindvis af corona-rela-

terede opslag. Herunder har både den danske statsminister, Mette Frederiksen, samt den danske Rigs-

politichef, gjort aktiv brug af Instagram til at formidle samfundsrelaterede budskaber i forbindelse 

med coronavirus (bilag 11-12). Her findes det særligt opsigtsvækkende, at flere statslige aktører har 

anvendt populære danske influencere, med henblik på at mobilisere den unge målgruppe på Instagram 

(bilag 14).  

 

Til forskel fra traditionelle medier, udgør de sociale medier netop et frit og flersidet marked, som 

tillader alle dens brugere en legitim plads i mediebilledet (Helmond & van der Vlist, 2019). Denne 

åbne infrastruktur, kombineret med krisens følelsesmæssige involvering, etablerer dog også en anden 

farlig smittespredning; den af konspirationsteorier, misinformation og bevidst propaganda (Albers & 

Maressa, 2020). Når meninger, debatter og spekulationer florerer på samme niveau som information 

fra myndigheder, sundhedsinstitutioner og lægefaglige, kan grænserne synes sløret. Når de digitale 

platforme tilmed udgør de unge menneskers primære kilde til kommunikation, får coronavirus som 

empirisk case dermed en betydelig og aktuel relevans.  
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1.5. Læsevejledning 

Afhandlingens vil bestå af syv kapitler, der samlet set vil udgøre svaret på undersøgelsens problem-

formulering. I det følgende vil afhandlingens overordnede opbygning præsenteres.  

 

I kapitel 2 vil undersøgelsens forskningsdesign, metodiske refleksioner og empiri præsenteres. Ind-

ledningsvis vil sociomaterialiteten, som udgør afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, blive in-

troduceret. Dernæst gennemgås undersøgelsens strategi, som vil udgøre det singulære casestudie. Ef-

terfølgende vil undersøgelsens overordnede metode blive gennemgået, med afsæt i den kvalitative 

metodetilgang. Herunder vil dokumentanalyse, det kvalitative forskningsinterview samt netnografisk 

observation introduceres. Slutteligt vil kapitlet inddrage refleksioner i henhold til afhandlingens va-

liditet og reliabilitet. 

 

Kapitel 3 udgør dernæst afhandlingens teoretiske fundament og vil indebære en gennemgang af eksi-

sterende litteratur og teori inden for henholdsvis digitale platforme og digital dannelse. Kapitlet har 

således til formål at belyse de to fænomener, som individuelt forstået ud fra eksisterende litteratur.  

 

På baggrund af indsigter fra den foregående litteraturgennemgang, vil kapitel 4 præsentere en teore-

tisk analysemodel, hvor fænomenerne søges forenet i en ny teoretisk ramme. Udledt af indsigter fra 

henholdsvis platformsteorien og den digitale dannelseslitteratur, vil analysemodellen således fungere 

som et analytisk værktøj, der binder litteraturgennemgangen og analysen sammen i praksis. Hertil 

præsenteres affordance-teorien, som vil udgøre modellens praktiske anvendelse.  

 

Kapitel 5 vil dernæst udgøre afhandlingens analyse. Det overordnede formål med dette kapitel er 

således at undersøge hvordan platformen skaber muligheder og udfordringer for digital dannelse, 

samt hvordan digital dannelse udfolder sig hos målgruppe-respondenterne praksis. Analysen indledes 

ved delkapitel 5.1., som søger at belyse, hvordan platformen kan forstås som en dannelsesarena. Her 

vil det således blive afdækket hvordan corona-relateret kommunikation kommer til udtryk via Insta-

gram. I forlængelse heraf søger delkapitel 5.2 at afdække hvordan målgruppens digitale dannelse ud-

folder sig i praksis, i deres møde med corona-relateret kommunikation på Instagram. Her vil det så-

ledes blive undersøgt, hvordan målgruppens indtræden på den digitale platform fungerer som et led i 

den digitale dannelsesproces.  
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Afhandlingens litteraturgennemgang og analyse leder frem til kapitel 6, der vil udgøre undersøgelsens 

diskussion. Her vil der således blive kastet et reflekterende blik på, hvorvidt teorien og empirien giver 

anledning til nye perspektiver på digital dannelse. Mødet mellem teori og praksis vil dermed bidrage 

til en større forståelse af digitale platforme som en dannelsesproblematik.  

 

Afslutningsvis udgør kapitel 7 afhandlingens konklusion, der vil samle op på undersøgelsen centrale 

indsigter og besvare den overordnede problemformulering. Dette vil lede til en refleksion omkring, 

hvordan afhandlingens indsigter kan lede til overvejelser om videre forskning. 
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» Corona-pandemien er på alle måder 
en usædvanlig, allestedsnærværende og 
aktuel situation på et globalt plan, og 
da lignende tilfælde sjældent har fundet 
sted, tilfører det casen et lag af ekstre-
mitet og atypiskhed « 
 

2 METODISKE 
REFLEKSIONER 
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Kapitel 2 - Metodiske refleksioner   

Nærværende kapitel har til formål at gennemgå afhandlingens forskningsdesign. Dette inkluderer det 

videnskabsteoretiske ståsted, de metodiske valg og overvejelser, samt empiri og dertilhørende ind-

samlingsmetoder. Slutteligt vil der inkluderes refleksioner omkring validitet samt reliabilitet. Neden-

stående model illustrerer således afhandlingens metodiske forskningsdesign:  

 

 
Model 2.1. Forfatternes egen illustration af afhandlingen forskningsdesign 

 

2.1. Undersøgelsens videnskabsteoretiske tilgang 

Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted skaber en afgrænset ramme for, hvilket udsnit af verden 

der undersøges og hvordan denne verden erkendes. Da nærværende afhandling placerer sig i katego-

rien ’mennesker og teknologi’ og i særdeleshed forholdet herimellem, findes det relevant at tage afsæt 

i et sociomaterielt ståsted. Dette perspektiv anerkender således disse forholdsdynamikker, da den 
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grundlæggende antagelse beror på, at mennesket og teknologien gensidigt definerer og former hinan-

den (Orlikowski & Scott, 2008; Leonardi, 2013; Latour, 2005; Law, 2000).  

 

2.1.1. Sociomaterialiteten 

Igennem litteraturen fremhæves ofte to herskende og modstridende synspunker for hvordan forholdet 

mellem teknologiske objekter og menneskelige aktører kan forstås: Det deterministiske, der anskuer 

teknologien som kontrollerende og autonom - og det socialkonstruktivistiske, der tillægger menneskets 

fortolkning årsag til teknologiens indvirkning (Heibroner, 1967; Grint & Woolgar, 1997; Bridgman 

& Willmott, 2006). Hertil kan sociomaterialiteten anskues som et perspektiv, der søger at forene og 

afbalancere disse to verdenssyn, ved at anskue teknologien og mennesket som ligeligt afhængige og 

nødvendige for hinandens eksistens (Orlikowski & Scott, 2008). Al tidligere opdeling mellem den 

sociale og materielle verden forkastes således fra et sociomaterielt synspunkt, da teknologien og men-

nesket ”(..) start out and forever remain in relationship” (i.bid).  

 

Det sociomaterielle ståsted beror altså på en relationel ontologi: En forståelse af, at enheder eksisterer 

igennem deres kontekstuelle relationer (Slife, 2005). Som Orlikowski & Scott (2008) forklarer, så 

anskues det sociale og det materielle som uadskillelige i deres natur: “Entities (whether humans or 

technologies) have no inherent properties, but acquire form, attributes, and capabilities through their 

interpretation”.  Sociomaterialiteten søger således at etablere en ny forståelse af materialiteten som 

’iboende’ hverdagens aktiviteter og relationer, hvorfor mennesker og objekter kun eksisterer grundet 

disses relation og indbyrdes sammenfiltring (i.bid).  

 

For nærværende undersøgelse indebærer det således, at digital dannelse må anskues som sociomate-

riel; og dermed som ligeligt frembragt af den menneskelige aktør, og materialiteten - der udgøres af 

den digitale platform. I analytisk øjemed, kan det dog være nødvendigt at etablere et skel mellem de 

forskellige aktører, hvortil Orlikowski (2007) fremsætter, at en sådan sondring må gøres ud fra dén 

erkendelse, at begge elementer i praksis er forbundet. Fra dette videnskabsteoretiske ståsted, anskues 

handlinger og praksisser altså som sociomaterielle; som muliggjort af samspillet mellem teknologien 

og mennesket.  

 

I lyset af den relationelle ontologi, leder dette spørgsmålet om epistomologi; og altså hvordan vi kan 

opnå sand viden om verden. Her forklarer den sociomaterielle forsker, Lotta Hultin (2019), at fordi 
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det sociomaterielle perspektiv beror på en relationel ontologi, så findes der endnu ikke en fælles for-

ståelse af, hvordan vi kan redegøre for forholdet mellem teknologi og mennesker: ”Because from this 

perspective, ‘practices of knowing and being are not isolable; they are mutually implicated’ (..) This 

means that we don't obtain knowledge by creating representations at a distance, but rather from a 

direct material engagement with the world”. Her forklarer hun, at det kræver en helt ny forståelse - 

ikke blot af forholdet mellem subjekt-objekt - men en ny forståelse for, hvordan vi kan redegøre for 

det, vi observerer (i.bid). Som hun forklarer: ”It also implies a new understanding of how to explore 

and account for this relationship—i.e. of our epistemological practices” (Hultin, 2019). I forlængelse 

heraf påpeger hun, at det har været en gennemgående udfordring for sociomaterielle forskere at 

komme til enighed om anskuelsen af epistomologi (i.bid). Dette skyldes at perspektivet er af nyere 

oprindelse, hvorfor der kun har fundet få sociomaterielle undersøgelser sted (Hultin, 2019). Dermed 

argumenterer hun for, at der fortsat ikke er nogen rigtig eller forkert måde, at anskue ’sand’ viden på, 

ud fra en sociomateriel forståelse: “Rather, I argue that we need to practically experiment with ap-

proaches, tools and vocabularies in order to develop ways of doing/being research/er” (i.bid).  

  

På baggrund af ovenstående må vi altså anerkende, at der ikke findes en entydig eller endegyldig 

forståelse af, hvordan vi kan tilvejebringe ’sand’ viden om genstandsfeltet i denne undersøgelse. 

Hvordan viden kan opnås, samt hvilken status og kvalitet den efterfølgende kan tillægges, må vi som 

forskere derfor gøre os overvejelser omkring. I lyset af sociomaterialitetens relationelle ontologi, vil 

vi i denne undersøgelse tillægge os den forståelse, at viden om verden ligeledes må findes i enheder-

nes kontekstuelle relationer. Som forskere må vi dog anerkende, at vi aldrig kan blive en aktiv del af 

genstandsfeltet – og dermed aldrig vil få mulighed for, at afprøve konteksten, og observere den med 

egne øjne. På baggrund heraf tager vi dermed et udgangspunkt i, at udlede den bedst mulige forståelse 

af, hvad der rent faktisk sker, når mennesker og teknologi mødes i praksis.  

 

2.2. Undersøgelsens strategi: Det singulære casestudie 

Nærværende afsnit har til formål at beskrive afhandlingens undersøgelsesstrategi: Det singulære case-

studie samt de metodiske refleksioner herom. Et casestudie er netop særligt fordelagtigt i undersøgel-

ser, der søger at udforske fænomener og situationer, som ikke anses for havende forudsigelige eller 

ensformige udkom (Yin, 2008). Da denne undersøgelse har til formål at etablere en forståelse for, 

hvordan digital dannelse udfolder sig i praksis, vil den indtage en kvalitativ tilgang. Her bliver et 

singulært casestudie dermed relevant, da vi som forskere i højere grad er interesserede i at undersøge, 
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hvordan vi kan udlede denne forståelse, frem for hvorvidt den nødvendigvis gør sig gældende 

i alle tilfælde. Hertil kan et casestudie bidrage positivt til at undersøge, hvordan et komplekst socialt 

fænomen udfolder sig i praksis, i dens virkelige kontekst (Yin, 2008). 

 

Som afhandlingens litteraturgennemgang vil demonstrere i kapitel 3, bygger denne afhandlings teo-

retiske ståsted på et sæt bredtfavnende fagforståelser inden for to teoretiske grene: Platformsteori og 

Digital dannelse. De to grene inden for litteraturen søges herefter forenet, med formålet om at udvikle 

en ny teoretisk analysemodel, der omfavner netop denne afhandlings genstandsfelt. Hertil kan et ca-

sestudie således bidrage positivt med en fokuseret og afgrænset ramme, som undersøgelsens teoreti-

ske forståelser kan afprøves på, igennem en praktisknær og virkelig kontekst (Yin, 2008).  

 

2.2.1. Case-udvælgelse: Coronavirus på Instagram 

I forbindelse med udvælgelsen af afhandlingens case lagde vi som forskere særlig vægt på, at opnå 

de bedst tænkelige muligheder for at spore og belyse målgruppens adfærd i praksis. Udvælgelsen 

blev derfor foretaget med krav om, at den pågældende case skulle opfylde en høj grad af henholdsvis 

informationstilgængelighed, aktualitet og teoretisk relevans. Her vurderede vi, at den verdensom-

spændende coronavirus i høj grad udgør en relevant case for undersøgelsen. Corona-krisen er på alle 

måder en usædvanlig, allestedsnærværende og aktuel situation på et globalt plan, og da lignende til-

fælde sjældent har fundet sted, tilfører det casen et lag af ekstremitet og atypiskhed.  

 

Netop fordi coronavirus repræsenterer en yderst sjælden situation, har casen fået tildelt en markant 

eksponering hos samtlige globale medier. Vi vurderer derfor, at casens aktualitet og mediemæssige 

omfang giver os gode muligheder for at opnå informationstilgængelighed. Ligeledes giver det os en 

fordelagtig adgang til målgruppens adfærd, da de netop befinder sig i det eksplosive mediebillede. 

Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø (2020) påpeger i denne forbindelse, at corona-krisen har ændret 

vores samfundsopfattelse af, hvordan man indhenter og behandler information. Hun forklarer, at de 

enorme mængder af misinformation og falske nyheder i forbindelse med krisen, har medført, at sam-

fundet som helhed er blevet tvunget til at ændre syn på hvad information er, og hvornår man kan tro 

på noget (i.bid). Den radikale indflydelse som corona-krisen har haft, og fortsat har, på vores sam-

fund, underbygger således casens teoretiske relevans for afhandlingen. Ifølge Flyvbjerg (2010) giver 

en atypisk case ofte mere information, fordi den inddrager flere aktører og mere basale mekanismer 
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i den givne situation. Hertil kan målgruppens møde med corona-krisen altså demonstrere nogle tyde-

lige tendenser, årsager og forståelser i forhold til digital dannelse, som udfoldet via digitale platforme.  

 

2.3. Undersøgelsens kvalitative metode og empiri 

I forlængelse af det sociomaterielle ståsted samt undersøgelsesstrategien, indtager undersøgelsen 

en kvalitativ metodisk tilgang, der vil afspejles i de respektive dataindsamlingsmetoder og analyse-

tilgange. For at besvare afhandlingens problemformulering, forudsætter det en indsigt i det materielle, 

som udgøres af den digitale platform, samt målgruppens digitale adfærd. Hertil bidrager den kvalita-

tive forskningstilgang positivt, idet den netop kan etablere meningsfyldte forståelser af et ellers ab-

strakt fænomen, ved at forstå fænomenet ud fra den kontekst, det befinder sig i (Justesen & Mik-

Meyer, 2010). 

 

Afhandlingen vil dermed gøre brug af kvalitative dataindsamlingsmetoder på flere forskellige ni-

veauer. Først igennem en dokumentanalyse, der har til formål at etablere en dybdegående forståelse af 

forholdet mellem digitale platforme og digital dannelse. Hernæst igennem en række kvalitative grup-

peinterviews samt enkeltstående interviews med fagkyndige personer. Disse interviews har således til 

formål at opnå en indsigt i målgruppens digitale adfærd, samt hvordan den digitale dannelse mulig-

gøres og udfordres af platformen som dannelsesarena. Endvidere vil der gøres brug af netnografiske 

observationer med formål om at eksemplificere, hvordan den empiriske case udfolder sig kommuni-

kativt på Instagram. Som supplement til den netnografiske empiri, vil der ligeledes inddrages en 

række sekundære datakilder i form af internet-artikler, tidsskrifter og fagbøger, med henblik på at tegne 

et fyldestgørende billede af, hvordan corona-relateret kommunikation kommer til udtryk digitalt.  

 

I de følgende afsnit vil det gennemgås, hvordan de forskellige metoder har taget form, samt hvilke 

refleksioner vi som forskere har gjort os i dataindsamlingsprocessen. 

  

2.3.1. Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse indgår som oftest i enhver samfundsvidenskabelig undersøgelse med formålet om 

at afsøge ny viden, understøtte indsamlet empiri og opstille nye paradokser m.v. (Lynggaard, 2015). 

Dermed spiller dokumentanalyse en større rolle for nærværende afhandling, idet undersøgelsens teo-

retiske genstandsfelt – digital dannelse i en platformskontekst - i høj grad anses som værende 

KAPITEL 2 - METODISKE REFLEKSIONER



 

 Side 18 af 124 

uudforsket, og derfor først må søges defineret igennem fagdokumenter. Dokumentanalyse som me-

todisk redskab er derfor relevant, idet det muliggør en afdækning af, hvorledes specifikke emner for-

stås og kommer til syne i litteraturen (Ingemann, Kjeldsen, Nørup, & Rasmussen, 2018). 

  

Overordnet set kan dokumentanalyse anvendes med to forskellige formål; henholdsvis som vidensaf-

søgende og vidensgenererende (Ingemann et. al., 2018). Den vidensafsøgende metode er særlig for-

delagtig, hvis man som forskere ønsker at afsøge et bestemt fænomen med udgangspunkt i eksiste-

rende viden (i.bid). Hertil kan dokumenter bruges som vidensgenererende, når de analyseres og for-

tolkes med henblik på, at generere ny viden om et specifikt fænomen (Ingemann et. al., 2018). I denne 

afhandling anvendes dokumentanalysen til begge formål: Først som vidensafsøgende igennem en en-

keltvis afdækning af henholdsvis platformsfænomenet og digital dannelse, som forstået i litteraturen. 

Herefter anvendes den som vidensgenererende, når fænomenerne efterfølgende sammenholdes i en 

sociomateriel kontekst, med henblik på at udlede en indbyrdes processuelle relation. Samspillet mel-

lem det vidensøgende og vidensgenererende formål fungerer dermed som et bærende element i af-

handlingens undersøgelse, idet disse er med til at opstille ny viden om, hvordan digitale dannelses-

processer kan forstås i en platformskontekst.  

 

Dokumentudvælgelse 

Ifølge Lynggaard (2015:156), må forskeren nødvendigvis ”opstille kriterier for generering af det sæt 

dokumenter, som danner grundlag for en dokumentanalyse”. Som følge af undersøgelsens udgangs-

punkt centrerede dokumentindsamlingen sig dermed omkring to specifikke emner: Digitale platforme 

og digital dannelse. Dokumentindsamlingen for de respektive emner er dog ikke foretaget identisk, 

da vi som forskere havde et forudgående kenskab til platformsteorien, hvorimod det digitale dannel-

sesfelt fremstod som forholdsvist uudforsket af os som forskere. 

 

Indsamlingen af platformsteoretiske dokumenter er dermed udført på baggrund af en kombination af 

to indsamlingsstrategier: Først aktørfokuseret søgning og derefter sneboldsmetoden (Ingemann et. al, 

2018:82). Den aktørfokuserede søgning blev et relevant udgangspunkt, da vi som forskere havde et 

forudgående kendskab til centrale aktører og forfattere i den platformsteoretiske litteratur. Dermed 

blev det muligt at opstille en tilstrækkelig liste af autoritære forskere, med speciale inden for plat-

formsfænomenet. Med afsæt i specifikke, anerkendte teoretikere, blev det endvidere muligt at opsøge 

andre relevante dokumenter via sneboldsmetoden. Igennem denne strategi, blev det altså muligt at 
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følge ’moderdokumenternes’ kildehenvisninger, til at afsøge nye emner og en uddybning af relevante 

tematikker (Lynggaard, 2015). Ifølge Lynggaard (2015), kan ’moderdokumenter’ således tillægge 

andre dokumenter og forfattere en grad af legitimitet, da de i forvejen er anerkendt som anvendelig 

viden af prominente forskere. På baggrund af dette kan de dokumenter, der i afhandlingen er opstået 

på baggrund af sneboldsmetoden, dermed tillægges en yderligere form for troværdighed.  

 

I forbindelse med den digitale dannelseslitteratur fandt vi det nødvendigt at udøve en større grad af 

systematik, og dermed anvende en fokuseret søgestrategi (Ingemann et. al, 2018:82). Her tog vi ud-

gangspunkt i det specifikke emneord ’digital dannelse’, med formålet om at skabe et overblik over 

det eksisterende teoretiske landskab. Igennem denne søgning, blev det dermed muligt at identificere 

en række relevante danske dokumenter. Disse blev læst med henblik på, at udlede overlappende te-

matikker samt begreber, og dertil gennemgående referenceforfattere. I denne proces blev det tydelig-

gjort, at digital dannelse umuligvis kan forstås ud fra en entydig fortolkning, da begrebet ofte blev 

observeret inddraget som paraplyterm for en række tilknyttede forståelser. Det blev dog muligt at 

identificere en række centrale danske og internationale forskere, samt monument-dokumenter, der 

kontinuerligt optrådte i den relevante litteratur. På bagrund af dette blev det relevant at foretage en 

yderligere emnebasereret og aktørfokuseret søgeproces (Ingemann et. al, 2018:82). Igennem denne 

proces, blev det altså muligt at tegne et tilstrækkeligt billede af digital dannelse som teoretisk fæno-

men – samt dets relevante underkomponenter og referencer. 

  

2.3.2. Kvalitative forskningsinterviews 

Overordnet set har det kvalitative forskningsinterview til formål at forstå temaer i den oplevede dag-

ligverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, Interview - Det 

kvalitative forskningsinterview som håndværk, 2015). Igennem interviews bliver det således muligt 

at afdække: ”Hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder, eller udvikles”, og det er dermed en 

særlig anvendelig metode til at forstå og afdække abstrakte begreber (Brinkmann & Tangaard, 2015: 

13). Da denne afhandlings undersøgelse netop har til formål, at opnå indsigter i målgruppens digitale 

adfærd, men også de involverede tankeprocesser og fortolkninger i denne forbindelse, er det kvalita-

tive interview en relevant metode.  

 

Som tidligere fremsat vil afhandlingen således gøre brug af en række kvalitative interviews, med 

henblik på at opnå indsigt i henholdsvis målgruppens digitale adfærd og dertilhørende fortolkninger. 
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Dette vil afspejles i 1) gruppeinterviews med respondenter fra undersøgelsens målgruppe, 2) enkelt-

stående interviews med fagkyndige personer inden for børn og unge, og 3) et enkelstående interview 

med fagkyndig person, med særligt kendskab til digitale platforme og Instagram. I det følgende vil 

vi uddybe de særskilte interviewsituationer og respondenternes relevans for undersøgelsen, samt 

overvejelser og refleksioner relateret til metoden.  

 

Gruppeinterviews med respondenter fra målgruppen  

Gruppeinterviews er en velegnet interviewform, da den tilgodeser den sociale interaktion imellem 

respondenterne (Kvale & Brinkmann, 2015; Halkier, 2009). Dette giver således mulighed for, at opnå 

et indblik i de normer og diskurser, som konstituerer respondenternes forståelser og handlinger (i.bid). 

Endvidere kan et gruppesamspil bidrage til sammenligninger af erfaringer og fortolkninger, hvilket 

giver mulighed for at opnå et nyt lag af viden, som er svær at få frem i individuelle interviews (Hal-

kier, 2009).  

 

Af hensyn til interviewenes kvalitet, vurderede vi at tryghed iblandt gruppemedlemmerne var en vig-

tig faktor. Vi fandt det derfor fordelagtigt at samle homogene grupper bestående af respondenter der 

kendte hinanden forud for interviewet. For at højne sammenligningsgrundlaget grupperne imellem, 

og dermed øge repræsentativiteten, vurderede vi endvidere at grupperne skulle være fra forskellige 

byer samt forskellige folkeskoler. Dertil anskuede vi at analytisk selektiv udvælgelse (Halkier, 2009) 

ville højne muligheden for at generalisere empiriske mønstre grupperne imellem. Dette indebar såle-

des en indsnævring af målgruppen til: Instagram-brugere i alderen 13-15 år. For at indsamle relevante 

responder besluttede vi os dermed for at rette henvendelse til en række forskellige folkeskoler, loka-

liseret på Sjælland, hvori vi beskrev afhandlingens formål. På baggrund heraf, fik vi en række tilba-

gemeldinger, hvoraf det blev muligt at samle fem grupper fra fem forskellige byer: Hillerød, Farum, 

Gentofte, Holte og København. 

 

I kølvandet af myndighedernes anbefalinger i forbindelse med coronavirus, blev vi dog nødsaget til 

at aflyse de aftalte fysiske fokusgrupper. Løsningen blev at ændre på interviewets form og udføre 

dem som virtuelle interviews over FaceTime. I denne omgang faldt en del af respondenterne fra, 

hvorfor vi endte op med en del færre respondenter, end oprindeligt indsamlet. Her måtte vi samtidig 

erkende, at fordelen ved fokusgruppeinterviews – det sociale samspil respondenterne imellem – umu-

ligvis kunne komme til sin fulde ret, når foretaget virtuelt med mange aktører tilstede på en gang. Vi 
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besluttede derfor, at foretage fem semistrukturerede gruppeinterviews á to personer, da vi vurderede, 

at denne interviewform gav os de bedste muligheder for at bevare et vist niveau af gruppeinteraktion 

under de pågældende omstændigheder (se bilag 1a). 

 

Forud for de virtuelle interviews, fandt vi det brugbart at opbygge en interviewguide rundt om en 

række forskellige tematikker, der relaterer sig til henholdsvis platforms- samt dannelsesfænomenet 

(se bilag 2a). Her tog vi også udgangspunkt i den empiriske case, hvoraf flere af både de praktisk-

orienterede, men også reflekterende spørgsmål kunne udspringe fra. Igennem interviewet lagde vi 

vægt på, at opnå en umiddelbarhed fra respondenterne i deres overvejelser og svar. Derfor fandt vi 

det relevant at stille åbne og dynamiske spørgsmål, for at opretholde et godt flow, hvor denne umid-

delbarhed og nysgerrighed kunne komme til udtryk. Samtidig fandt vi det dog også fordelagtigt at 

inkludere opfølgende spørgsmål, for at opnå de indsigter og forklaringsårsager, der krævede en nær-

mere overvejelse hos respondenterne.  

 

Igennem de kvalitative gruppeinterviews bliver det således muligt, at opnå en indsigt i målgruppens 

subjektive handlinger, tanker og fortolkninger, i forbindelse med deres møde med corona-relateret 

kommunikation på Instagram. 

 

Enkeltstående interview med fagkyndige inden for børn og unge  

For at understøtte samt udbygge empirien fra de ovenstående interviews med målgruppen, fandt vi 

det relevant at inddrage en fagkyndig vurdering af dennes digitale adfærd. I denne forbindelse blev 

der således foretaget to enkeltstående interviews med fagkyndige individer fra nonprofitorganisatio-

nen GirlTalk, der siden 2004 har arbejdet med at hjælpe piger og unge kvinder i alderen 12-24 år 

(GirlTalk, 2020). Ifølge organisationen selv er de til stede, der hvor pigerne er, og de har derfor pri-

oriteret en online tilstedeværelse på både Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn (i.bid). Hos 

GirlTalk kan unge piger således få luftet deres tanker om alt fra problemer og svære spørgsmål, til 

glædesfølelser og livets succeser (GirlTalk, 2020).  

 

De to respondenter, henholdsvis autoriseret psykolog og souschef i organisationen, Majbritt Bay, 

samt rådgiver og foredragsholder, Amanda K. Simonsen, blev valgt på baggrund af erfaringsgrundlag 

samt deres direkte interaktion med målgruppen. Formålet med disse interviews er således at under-

støtte resultater, samt opnå en større forståelse af de adfærdsmønstre og tankeprocesser, som blev 
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identificeret direkte hos målgruppen. Vi lagde dermed som forskere vægt på, at forstå respondenter-

nes indtryk af målgruppen via deres ’egne perspektiver ud fra deres levede verden’ (Kvale & Brink-

mann, 2015). Vurderinger og udsagn i begge interviews er således bygget på henholdsvis erfaring 

med målgruppen, men også på antagelser, faglige vurderinger og teoretiske anskuelser inden for psy-

kologien samt sociologien.  

 

Enkeltstående interview med fagkyndig inden for Instagram og digitale platforme 

For at understøtte den teoretiske forståelse af platformen som fænomen, samt opnå en dybere indsigt 

i Instagram og dennes platformsstruktur, fandt vi det relevant at foretage et enkeltstående interview 

med en fagkyndig inden for platforme og Instagram. I denne forbindelse foretog vi et dybdegående 

interview med Zeth Edwardsen, der er statistiker, softwareudvikler samt grundlægger af tech-virk-

somheden Woomio. På baggrund af hans erfaring med softwareudvikling og opbygning af tech-virk-

somhed, har han opnået et dybdegående kendskab til alle slags platforme, og herunder et særligt 

kendskab til Instagram. Formålet med dette interview er således, at opnå en dybere indsigt i Insta-

grams infrastruktur, samt en forståelse for de dynamikker og logikker ved platformen, der konstitue-

rer muligheder og problematikker i samfundet. Modsat de foregående interviews, lagde vi her vægt 

på, at udlede mere faktuelle svar og konkrete observationer, frem for subjektive holdninger og for-

tolkninger.  

 

Analysetilgange: Fokus på meningsindholdet 

I lyset af det sociomaterielle perspektiv, kan det imidlertid problematiseres at interviews som metode 

ikke nødvendigvis frembringer en direkte indsigt i menneskets handlinger som ligeligt konstitueret 

af det det materielle og det menneskelige. Aagaard & Mathiesen (2016) pointerer her hvordan: “The 

qualitative interview privileges the voices of human actors, but things remain mute (…) but materi-

ality shares its silent existence with the body”. Her argumenterer Leonardi (2013) for, at respondenter 

i høj grad vil være tilbøjelige til at lave et klart skel mellem dem selv og det materielle. Aagaard & 

Mathiesen (2016) påpeger endvidere, hvordan det bliver et teoretisk-analytisk foretagende som for-

sker, at frembringe indsigter om den materielle tilstedeværelse i individernes udsagn. For at opnå den 

mest relevante analyse af de kvalitative interviews, vil vi således gøre brug af analysetilgangen- og 

strategien fokus på mening (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne strategi gør således den indsamlede 
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empiri mere relevant, ved at udvide det oprindelige interview igennem ”(..) at tilføje hermeneutiske 

lag, som sætter forskeren i stand til at forstå meningen bag sproget” (i.bid).  

 

For nærværende afhandling er et fokus på at udlede mening særligt relevant, da det tillader os at forstå 

rationalet bag respondenternes udsagn fra et sociomaterielt perspektiv. For at kunne deducere me-

ningsindholdet i de gennemførte interviews, vil vi således anvende yderligere to analytiske tilgange i 

en kombination: Meningskondensering, som tillader en sammenfatning, og meningsfortolkning 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Først og fremmest findes meningskondensering relevant, da det inde-

bærer ”en kortere formulering af de meninger, interviewpersonerne udtrykker” (ibid.: 269). Denne 

strategi tillader os dermed at udlede og afsøge tematiske meningsenheder ud fra lange og komplekse 

sætninger (Kvale & Brinkman, 2015). Dette findes især fordelagtigt ved interviews, hvor meget af 

meningen skal findes i den samlede sammenhæng og som et resultat af de kombinerede spørgsmål. 

Her giver meningskondensering således mulighed for, at nedkoge centrale temaer på tværs af spørgs-

mål.   

 

Meningsfortolkning indebærer derimod at ”fortolkeren går ud over det, der direkte bliver sagt, og 

udvikler strukturer og meningsrelationer, der ikke umiddelbart fremtræder i en tekst ” (ibid.: 272). 

Kvale (2007) opererer her med tre forskellige tolkningsniveauer, der i et samspil findes særligt an-

vendelige og relevante for denne afhandlings undersøgelse.  

 

1. Tolkning af respondentens selvforståelse 

2. Kritisk commonsense-forståelse 

3. Teoretisk forståelse 

 
Model 2.2. Forfatternes egen illustration af Kvales (2007)  

tre tolkningsniveauer ved meningsfortolkning 
 

Formålet med det første niveau er at forstå den mening, som respondenten selv tillægger sine egne 

udsagn. Tolkningskonteksten for dette niveau er således respondentens egen selvforståelse – og den 

kontekst, de befinder sig i. På det andet niveau rækker tolkningskonteksten udover de eksplicitte ud-

sagn, og tillader en kritisk afkodning af, hvordan ting siges, hvem der siger det og hvad der siges 

imellem linjerne (Kvale, 2007). Kombinationen af de to første tolkningsniveauer tillader os dermed 

at forstå dynamikken mellem målgruppens eget personlige selvbillede, og vores analytiske udledning 
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af deres udsagn. Igennem interviews med målgruppen fremkommer der eksempelvis en tilbageven-

dende uoverensstemmelse mellem deres eksplicitte og implicitte udsagn. Ved hjælp af disse tolk-

ningsstrategier tillader det os dermed i højere grad at indregne, hvad der siges, i kontrast til det, der 

rent faktisk gøres i praksis.  

 

På det tredje og sidste niveau, dækker tolkningskonteksten over teoretiske udsagn, som interviewet 

vælges at forstås i relation til (Kvale, 2007). Fra et sociomaterielt perspektiv bliver tredje tolknings-

niveau således centralt, da det tillader os at invitere materialiteten ind i individernes udsagn, og forstå 

deres observationer og handlinger i en sociomateriel kontekst.  

 

2.3.3. Netnografiske observationer 

Med formålet om at demonstrere hvordan corona-relateret kommunikation medieres og kommer til 

udtryk på Instagram, vil afhandlingen gøre brug af netnografiske observationer. Netnografi beror på 

mange af de samme teknikker som etnografisk metode, ved at tillade forskeren at observere og ud-

forske kulturelle fænomener og interaktioner (Kozinets, 2009). Til forskel fra etnografi, tager netno-

grafi dog sit afsæt i digitale netværker og strukturer (i.bid). Igennem online observationer kan meto-

den dermed give et indblik i, hvordan de teknologiske, sociale og kulturelle dynamikker ved platfor-

men er med til at forme de digitale udtryksformer. Den netnografiske empiri vil således udgøres af 

en række billeder, stories og kommentarspor fra diverse brugerprofiler på Instagram, og vil indgå som 

en del af afhandlingens empiriske analyse. 

 

2.3.4. Sekundære datakilder 

I afhandlingens analyse vil der endeligt gøres brug af sekundære datakilder som supplement til doku-

mentanalysen, de kvalitative interviews og de netnografiske observationer. Igennem anvendelse af 

eksisterende empiri - indsamlet og analyseret af andre forskere - tillader det os dermed at opnå en 

uddybende indsigt i nogle af de områder, der ligger ude for denne undersøgelses ressourcefelt. Dette 

gælder eksempelvis større medieanalyser, organisationsdokumenter og internet-artikler. Størstedelen 

af den anvendte sekundære empiri er således udarbejdet under corona-krisen, med henblik på at be-

skrive og afklare nogle af de forhold, der er påvirket af pandemien. En yderligere fordel ved at sup-

plere med sekundær empiri er at dataen beror på store stikprøver og er udarbejdet af autoritære 
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forskere og forfattere. Dette tillader os at skabe et mere repræsentativt billede af de tendenser, som 

afhandlingen søger at belyse.  

 

2.4. Kvalitetskrav 

Diskussionen af kvalitetskriterier for kvalitative undersøgelser, er ifølge Justesen & Mik-Meyer 

(2010) en normativ diskussion, da der i høj grad hersker debat om, hvilke kriterier der lægges til grund 

for den individuelle undersøgelse. I lyset af det videnskabsteoretiske ståsted, har vi som tidligere 

nævnt, derfor måtte gøre os overvejelser om, hvilke kvalitetskriterier der gælder for indeværende 

undersøgelse. Her bliver det altså væsentligt, at vi opererer med en sociomaterialistisk præmis om, at 

der ikke findes en udelukkende objektiv eller udelukkende social konstrueret virkelighed. Derimod 

operer vi med en præmis om, at viden om verden må findes i den kontekst hvor det materielle og 

sociale mødes. På baggrund heraf har denne undersøgelse til formål, at udlede den bedst mulige for-

ståelse af, hvad sker i mødet mellem mennesker og teknologi.  

 

2.4.1. Validitet og reliabilitet 

I forlængelse heraf bliver validitet og reliabilitet således to centrale kvalitetskriterier i henhold til un-

dersøgelsens overordnede kvalitet og videnskabelighed (Ingemann et. al., 2018). Her handler validitet 

traditionelt set om hvorvidt undersøgelsens fund rent faktisk belyser forskningsspørgsmålet om, hvor-

vidt ”vi måler, det vi siger, vi måler” (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Her refererer reliabilitet til 

spørgsmålet om, hvorvidt undersøgelsens metoder er veldefinerede, således at andre i princippet vil 

kunne gentage selvsamme undersøgelse og komme frem til de samme resultater (i.bid).  

 

Her påpeger Justesen & Mik-Meyer (2010), at validitet og reliabilitet som uomgængelige kvalitets-

kriterier, især er udviklet i den kvantitative forskning, hvor de udspringer af positivistiske ideer om 

streng objektivitet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I denne sociomaterielle afhandling bliver det dog 

i højere grad vores ambition som forskere at reducere bias; og altså minimere den skævhed af under-

søgelsens resultater, som vi som forskere samt det valgte undersøgelsesdesign kan bidrage til.  
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Validitet 

I en kvalitativ sammenhæng tilslutter vi os dermed den forståelse, at validiteten relaterer sig til den 

kvalitative analyse af de observationer, vi baserer vores undersøgelse på (Justesen & Mik-Meyer, 

2010). I denne afhandling må betydningen af validitet tilmed ses i lyset af den sociomaterielle forstå-

else, og altså forstås som graden af pålidelighed og troværdighed, vi kan tillægge de forståelser af 

genstandsfeltet, som udgør undersøgelsens resultater. Dette gælder således for vores kombination af 

kvalitative metoder; herunder dokumentanalyse, samt kvalitative interviews og netnografiske obser-

vationer. 

 

Som ved alle metodiske værktøjer, indeholder dokumentanalysen en række forbehold og faldgruber, 

som man bør tage højde for som forsker (Lynggaard, 2015; Ingemann et. al, 2018; Bowen, 2009). 

Her pointerer Ingemann et. al. (2018), at de anvendte dokumenterer sjældent er fremstillet med øje 

for selvsamme formål, som den undersøgelse, de inddrages i. Ved at betragte de indhentede doku-

menter som ’emner’ frem for ’kilder’, kan man adressere ovenstående (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 

194). Dette har vi som forskere fundet særligt relevant for denne undersøgelse, da vi anerkender, at 

de indsamlede dokumenter umuligvis kan udgøre en endegyldig og udtømt observation af det teore-

tiske felt. Dokumentanalysen har dermed i højere grad haft til formål at skabe en forståelse af fæno-

menerne, ved at udlede emner og tematikker, som har en betydelig indflydelse på genstandsfeltet.  

 

En relevant validitetsdimension i henhold til kvalitative forskningsinterviews, vedrører selve inter-

viewsituationen (Harboe, 2001). Her handler validitet således om, hvorvidt de indsamlede informati-

oner er autentiske, hvilket afhænger af, om respondenterne er troværdige i deres udtalelser (i.bid). 

Hertil pointerer Kvale & Brinkmann (2015) at ledende spørgsmål kan påvirke interviewkvaliteten, 

såfremt respondenterne er af særlig påvirkelig karakter, som eksempelvis børn. En anden væsentlig 

faktor ved denne metode er, at interviewsituationen kan tillade respondenterne at evaluere dem selv 

undervejs (Kvale & Brinkmann, 2015). Her kan spørgsmålene altså have sat nogle refleksioner i gang, 

som giver anledning til, at respondenterne efterrationaliserer deres tidligere handlinger. 

 

I vores proces med behandlingen af de kvalitative interviews har vi derfor søgt at højne validiteten,  

ved at anvende den førnævnte analysetilgang- og strategi fokus på mening (Kvale & Brinkmann, 

2015). For nærværende afhandling kan dette altså højne validiteten af respondenternes udsagn, da det 

tillader os at forstå rationalet bag respondenternes udsagn, fra et sociomaterielt perspektiv. Dette 
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tillader os ligeledes, som tidligere nævnt, at invitere materialiteten ind i individernes udsagn, og forstå 

deres udsagn i en sociomateriel kontekst. For at styrke validiteten er de kvalitative interviews blevet 

suppleret med netnografiske observationer og sekundær empiri, for at sikre, at vi ikke udelukkende 

bruger respondenternes udsagn til at afdække landskabet for både platforme og digital adfærd hos 

unge mennesker.  

 

Slutteligt kan validitet referere til, hvorvidt de samlede resultater er dækkende og repræsentative for 

det, der ønskes undersøgt (Harboe, 2001). I relation hertil vurderer vi, at valg af målgrupperespon-

denter, platform og case, alle er relevante i forhold til at besvare afhandlingens problemformulering. 

I forlængelse heraf argumenterer vi således for, at resultaterne er dækkende og repræsentative for 

netop denne gruppe af respondenter, på netop Instagram, i forbindelse med corona-krisen. Her må vi 

dog forholde os kritiske til, hvorvidt de ti respondenter reelt er dækkende for hele målgruppen, samt 

hvorvidt de udledte forståelser af deres adfærd, kan anskues som værende generaliserbare. Hertil 

argumenterer Yin (2008) for, at casestudier ofte kritiseres for en mangel på generaliserbarhed, i for-

hold til større populationer eller samfundsmæssige tendenser. Her må vi altså anerkende, at resulta-

terne ikke kan anskues som værende generaliserbare på en anden gruppe af respondenter, på en anden 

platform og i forlængelse af en anden case.  

 

Dog kan der argumenteres for, at resultaterne har en høj grad af validitet, da undersøgelsens primære 

formål er ”at indsamle livsnære nuancerede informationer og tolke disse i forhold til deres kontekst”, 

frem for at indsamle repræsentative resultater, som kan videregeneraliseres til store 

befolkningsgrupper (Harboe, 2001). 

 

Reliabilitet 

Som tidligere fremsat refererer reliabilitet til, om undersøgelsens metoder er veldefinerede, således 

at andre i princippet vil kunne gentage selvsamme undersøgelse med samme resultat (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). Hvor reliabiliteten i kvantitative studier vurderes ud fra undersøgelsens direkte 

reproducerbarhed, bliver dette en begrænset mulighed ved kvalitative undersøgelser (Harboe, 2001). 

Dette skyldes, at den pågældende forskers tanker, forforståelse og erfaringer i høj grad er med til at 

forme de metodologiske til- og fravalg, hvilket begrænser gentageligheden (i.bid).   
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En måde at tilsikre resultaternes reliabilitet, er igennem intersubjektivitet. Intersubjektivitet betegner 

det, at forskeren gør læseren til en vidende og informeret ledsager, igennem indsigt om de betingelser, 

som resultaterne udvikles under (Hovmand & Præstegaard, 2002). For nærværende afhandling bety-

der det, at vi som forskere har forsøgt at skabe transparens omkring vores metodiske til og fravalg. 

Dette kommer både til udtryk igennem indeværende metodiske kapitel, men ligeledes i de resterende 

kapitler, hvor vi har til hensigt at udtrykke os klart og tydeligt, så der ikke opstår tvivl hos læseren 

omkring, hvor vores pointer kommer fra samt hvordan de må forstås.  

 

For at øge reliabiliteten af vores indsamlede interviews, var vi som forskere særligt opmærksomme 

på, ikke at lade os styre af vores forforståelser, hvilket vi gjorde os indledende tanker omkring forud 

for de respektive interviewsituationer. På trods af den opstillede interviewguide, bærer flere inter-

views dog præg af, at vi som forskere fandt det nødvendigt at stille opfølgende og ledende spørgsmål 

undervejs. Her måtte vi således lade nogle tematikker og overvejelser opstå i den pågældende inter-

viewsituation, som ikke vil fremgå af den indledende interview-struktur. Her må undersøgelsens re-

liabilitet antages i forvejen at være begrænset af forskningsinterviewets semi-strukturerede facon, 

som indskrænker sammenligningsgrundlaget. Her fremsætter Kvale & Brinkmann (2015), at realibi-

litet henviser til, om interviewpersonerne vil give forskellige forskere forskellige svar.  

 

Reproducerbarheden af undersøgelsen må også ses i lyset af den empiriske case. Her repræsenterer 

den globale corona-pandemi, som tidligere nævnt, en yderst sjælden og atypisk situation og derfor en 

case af ekstrem karakter. Her må det anerkendes, at kommunikationslandskabet på Instagram, samt 

respondenternes adfærd i denne situation, må antages at være af særlig påfaldende karakter. Hertil 

må det medregnes, at respondenterne kan være særligt påvirket af eksterne forhold, såsom forældre 

og venner m.v., både før og under interviewperioden, da undersøgelsen har fundet sted under krisen. 

Slutteligt anerkender vi, at corona-krisen er et enestående tilfælde, der umuligvis kan vende tilbage i 

samme form i fremtiden, hvorfor undersøgelsen aldrig kan blive fuldkommen reproducerbar. På bag-

grund heraf kan vi altså ikke forvente at andre respondenter ville frembringe præcis samme tendenser 

og mønstre, som respondenterne i denne undersøgelse. 
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» Foros & Vetlesen (2015) pointerer derfor, 
at forestillingen om digital dannelse på di-
gitale medier er udfordret af, at man må 
forholde sig til mangfoldigheden af kilder og 
information. Her medgiver de, at mediet 
har potentialet til at udvikle sig til en ny 
stærk offentlighed, men dog en anden of-
fentlighed, end den vi kender « 

3 LITTERATUR 
GENNEMGANG 
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Kapitel 3 – Litteraturgennemgang 

I den følgende litteraturgennemgang vil det blive belyst, hvordan henholdsvis platformsfænomenet 

samt digital dannelse kommer til udtryk igennem eksisterende litteratur. Dette vil således bidrage til 

en større indsigt i, hvordan fænomenerne udfolder sig enkeltstående i det teoretiske landskab. For-

målet med dette kapitel er således, at opnå en større forståelse for, hvordan disse kan anskues i en 

teoretisk sammenhæng.  

 

3.1. Platformsteori  

Dette afsnit har til formål at opnå en dybere forståelse af platformsbegrebet, samt platformen som 

teoretisk fænomen. Dette indebærer en mere indsigtsfuld forståelse af, hvordan platformen udfolder 

sig som en digital arena. De metodiske overvejelser bag den følgende gennemgang, blev beskrevet i 

kapitel 2 om dokumentanalyse. 

 

Som forskere finder vi det dog relevant at uddybe de tanker, der har ligget til grund for den følgende 

gennemgang af platformsteorien. En af de primære definitioner på en platform, der vil forme denne 

undersøgelse, er udledt af Tarleton Gillespie’s (2018) beskrivelse af platforme som: ”online services 

that host, organize, and circulate users shared content or social interactions for them” (2018). 

Endvidere, som services ”that moderate the content and activity of users, using som logistics of de-

tection, review and enforcement” (i.bid).  

 

Inden for disse brede parametre varierer naturen af de forskellige platforme, men ved hjælp af doku-

mentanalysen var det tilnærmeligt at finde et mønster i de tilbagevendende platformskoncepter. Vi 

lod således de koncepter, der synes særligt relevante for afhandlingens formål opstå fra litteraturen. 

Den følgende gennemgang vil således inddrage to forskellige, overordnede platformstematikker: Me-

dieret kommunikation og Programmeret socialitet. Inden for hvert af disse temaer vil der tilknyttes en 

række af underbegreber, der tilsammen udgør tematikkernes samlede relevans for undersøgelsen.  

 

Medieret kommunikation handler om, hvordan kommunikation der publiceres og distribueres via en 

platform, kan blive påvirket af mediets mellemkomst. Denne del omhandler således måden hvorpå 

platformsbrugere kan tilegne sig information, samt hvordan adgangen, mængden og formen på denne, 

medieres af platformen samt dennes brugerkultur. Medieret kommunikation udgør dermed en 
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relevant tematik inden for platformslitteraturen, i forhold til at beskrive hvordan platformens kom-

plekse infrastruktur skaber ændringer, udviklinger og nye forudsætninger for kommunikationsbe-

handling.  

 

Programmeret socialitet udgør ligeledes en relevant tematik, da afsnittet indkapsler den stigende ind-

flydelse, som platformens underliggende dynamikker og logikker har på brugernes digitale adfærd. 

Da algoritmer og big data i høj grad påvirker hvordan den enkelte bruger kan navigere digitalt, hænger 

platforme og algoritmer unægteligt sammen i litteraturen. Programmeret socialitet kan anskues som 

værende direkte afledt af den måde, hvorpå platformens automatisering udvælger, arrangerer og præ-

senterer brugere for særlige bidder af kommunikation.  

 

Før de identificerede tematikker behandles i dybden, vil udviklingen af begrebet platform samt den 

tiltagende platformisering gennemgås, med formålet om at etablere et fundament for den videre gen-

nemgang af platformsteori.  

 

3.1.1. Platformisering - fra websider til platforme 

Platform er et komplekst begreb, der igennem det sidste årti har vundet en tiltagende plads litteraturen 

(Gillespie, 2018; Helmond, 2015; Jørgensen & Kaye, 2019). På trods af, at begrebet platform kan 

tillægges flere betydninger, hersker der en bred enighed om, at den stigende vækst af digitale plat-

forme udgør en prominent udvikling i det digitale landskab (i.bid).  

 

Anne Helmond, en velanset forsker inden for platformsstudier, har udviklet forestillingen om plat-

formisering, for at forstå den logik, der transformerer sociale netværkssider til sociale platforme (Hel-

mond, 2015). I det digitale landskab bliver platformisering altså karakteriseret som et historisk skift, 

der indebærer at platforme nu anskues som den mest dominerende infrastruktur og økonomiske model 

(i.bid). 

 

I en af de mest centrale platforms-diskussioner fremsætter Tarleton Gillespie (2010) en overvejende 

åben redegørelse af platforme. Her påpeger han således de forskellige konnotationer, som begrebet 

kan tillægges (i.bid). Siden udgivelsen af hans hyppigt citerede essay ”The Politics of ’Platforms’”, 

har Gillespie vundet et stigende indpas i platformslitteraturen, med hans kritisk-sociologiske blik på 

digitale platforme (Gillespie, 2010; 2014; 2018). I en grundlæggende teknologisk forstand, kan 
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platforme ifølge Gillespie (2010) defineres som en infrastruktur, hvorpå applikationer kan bygges. 

Her pointerer han dog, hvordan begrebet med tiden bør tillægges en langt bredere betydning, der 

bevæger sig ud over dets teknologiske aspekt (i.bid). Her fremhæver han de aktivt deltagende dimen-

sioner af platforme, og inddrager de sociale, kulturelle, økonomiske og politiske aspekter af den til-

tagende platformisering (Gillespie, 2010). Dette tillader, ifølge ham, at de største udbydere af online 

indhold bliver kuratorer for den offentlige diskurs (i.bid).  

 

Den tiltagende platformisering har således ført til forekomsten af nye sociokulturelle infrastrukturer 

(Helmond & van der Vlist, 2019). Disse infrastrukturer, der forbinder platformen med brugere og 

tredjepartsudviklere, forbliver dog i deres kompleksitet ofte skjult (Gillespie, 2010). Dette, selvom 

de er en allestedsnærværende del af vores hverdag (Ananny & Gillespie, 2016). Taina Bucher (2018) 

der er forsker i digitale infrastrukturer og platforme, anskuer at handlinger dermed ikke blot aktiveres 

i et online miljø. Hun påpeger, at spørgsmålet om hvordan og hvornår de aktiveres; af hvem, med 

hvilket formål og ifølge hvilke mekanismer, i stigende grad bliver relevant (i.bid).   

 

3.1.2. Medieret kommunikation 

Et frit og flersidet marked 

De førende digitale platforme anvendes af mange forskellige typer af interessenter, der alle har for-

skellige incitamenter for anvendelse (Helmond & van der Vlist, 2019). Når Gillespie (2010) argu-

menterer for de sociale, kulturelle og økonomiske aspekter af platformens natur, henviser han således 

til denne stigende aktive deltagelse. Her henviser han til, at den stigende aktive deltagelse forbinder 

sociale interesser med de økonomiske og politiske (i.bid). Sociale digitale platforme kan derfor an-

skues at være baseret på en dobbelt logik – offentlig deltagelse på den ene side, og kommercielle 

interesser på den anden (Jørgensen & Kaye, 2019). I deres natur kan platformen dermed anskues som 

værende et frit og flersidet marked (i.bid). Dette skyldes, at den tilbyder en række teknologier, pro-

dukter og tjenester, som skaber værdi ved at tillade mødet mellem forskellige brugergrupper (Hel-

mond & van der Vlist, 2019).  

 

I platformslitteraturen anerkender flere teoretikere, at relationen mellem platformen og dens økono-

miske interesser spiller en vigtig rolle (Helmond, 2015, Gillespie, 2010; Jørgensen & Kaye, 2019). 

Denne facilitering af mødet mellem købere og sælgere, har i stigende grad gjort platformen til en 
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vigtig forretningsmæssig aktør, da nøgletrækket bliver at fremme en forretningsmæssig gevinst 

(Jørgensen & Kaye, 2019). Denne gevinst er ikke blot til gavn for platformen selv, men for virksom-

heder, udviklere og andre finansielle tredjeparter (Gillespie, 2010). I samspil med brugere danner 

platformen dog samtidig en social kultur, hvori relationen mellem platformens økonomiske og sociale 

interesser skal findes: At tillade brugere fri adgang til den åbne platform, og samtidig søge at drage 

økonomisk fordel af den voksende brugerkultur (Jørgensen & Kaye, 2019). 

  

Overforsyning af information 

Den tiltagende platformspopularitet har haft en radikal betydning for, hvordan information kan pro-

duceres og leveres i dag (Holton & Chyi, 2012; Park, 2019). Den stigende mængde af brugere, parret 

med den store tilgængelighed af information, har således ført til en stor og stadigt voksende overfor-

syning af information (i.bid). Da en voksende liste af platforme og kanaler giver adgang til at produ-

cere, konsumere og distribuere information, har det fået konsekvenser for både producenter og for-

brugere (Holton & Chyi, 2012).  

 

I litteraturen fremgår det, at denne overforsyning har en tosidet effekt: At digitale platforme tilbyder 

muligheder på den ene side, og udfordringer på den anden (Wilding, Fray, Molitorisz, & McKewon, 

2018). En fordel ved platformen er, at indholdsproducenter kan få adgang til et kolossalt publikum, 

mens forbrugere kan få direkte adgang til en verden af indhold (i.bid). For at få adgang til de rette 

brugere, må producenter dog nu navigere i et kompliceret platformslandskab, for at udvælge den mest 

effektive leveringsproces (Wilding et. al, 2018). Samtidig er det blevet en mere kompliceret opgave 

for brugerne, at filtrere i de store mængder af indhold (Park, 2019).  

 

Platformen udfordrer samtidigt grænserne og forholdsdynamikkerne mellem dem, der producerer, og 

dem, der konsumerer (Wilding et. al, 2018). Her påpeges det, hvordan platforme i stigende grad har 

gjort forbrugere til producenter – eller producerende forbrugere (i.bid). Heraf kommer udtryk som 

’prosumers’ og ’produsers’, der dækker over personer, der forbruger og producerer produkter samti-

digt (Ritzer, Dean & Jurgenson, 2012). Den stigende mængde af brugergenereret indhold og aktiv 

deltagelse på digitale platforme bidrager dermed til, at førhen ’inaktive’ publikummer kan tilegne sig 

en magtfuld position som både borgere og skabere (Wilding et. al, 2018). De slørede grænser mellem 
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producenter og forbrugere medvirker ligeledes til den store overforsyning af indhold, som flere for-

skere påpeger (Holton & Chyi, 2012; Park, 2019). 

 

Platform vernacular 

Flere platformsforskere påpeger, at enhver platform har et særligt sprog: En kombination af stilarter, 

logikker og kommunikationsformer – der betragtes at udgøre en særlig platform vernacular (Leaver 

et. al, 2020; Gibbs et al. 2015; Meese, Arnold, Nansen & Carter, 2015). Det anskues endvidere, at 

dette særlige sprog har en stor betydning for arten af det indhold, der florerer på en given platform 

(i.bid). Dette sprog opstår således ud af de funktionelle muligheder der er til rådighed, som prioriterer 

og inviterer til en særlig form for aktiv social deltagelse (Leaver et. al, 2020). Platformssproget formes 

dog ligeledes i høj grad af brugerne, og den måde hvorpå de anvender og adopterer platformens mu-

ligheder over tid, og udvikler særlige kommunikative vaner (Leaver et. al, 2020; Gibbs et. al, 2015).   

 

Platformens sprog kan dermed anskues at være baseret på fælles konventioner og former for kommu-

nikation, der opstår igennem igangværende interaktioner mellem platformen og dens brugere (Gibbs 

et. al, 2015). Det pointeres dog, at platform vernaculars hverken er statiske eller fuldkommen unikke 

(i.bid). Forskellige elementer, udtryk og stilarter migrerer således platforme imellem, i takt med at 

nye praksisser og funktioner opstår på én platform, og kan anvendes på en anden (Gibbs et. al, 2015).  

  

Indholdsmoderation 

Grundet kompleksiteten af deres natur, kan platforme ifølge Gillespie (2017) anskues som socio-

tekniske institutioner med mange forskellige facetter. Det, der kan forene dem alle, er deres centrale 

tilbud: At være vært for, og organisere brugerindhold til offentligheden, uden at platformen selv har 

udformet eller tilvejebragt det (i.bid). Et fremtrædende tema i litteraturen omhandler dermed at plat-

forme spiller en tiltagende rolle, som formidler af den information der distribueres i samfundet (Gil-

lespie, 2017). Gillespie (2018) pointerer, at selvom platformene selv understreger, at de blot er ’vær-

ter’ for alt dette indhold, så underspiller de måderne hvorpå de griber ind (Gillespie, 2018). De træffer 

dermed, som offentlige institutioner, vigtige valg om det de medierer (i.bid). Gillespie (2018) under-

streger her hvordan ”platforms don’t just mediate public discourse, they constitute it”. Platforme er 

dermed blevet et sæt magtfulde digitale formidlere, der har mulighed for at strukturere diskursen og 

den aktivitet, de tilbyder at være arena for (Gillespie, 2017).  
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Indholds-platforme præsenterer derfor typisk sig selv som overflødighedshorn: Tusindvis af apps, 

millioner af videoer, milliarder af søgeresultater – mere end vi nogensinde kunne nå at forbruge (Gil-

lespie, 2018). Med så meget tilgængeligt for os, kan det begynde at virke som om, at intet er utilgæn-

geligt (i.bid). I bogen ”Custodians of the internet”, forklarer Gillespie (2018), hvordan platforme er 

nødsaget til, på den ene eller anden måde, at moderere i indholdet. Både for at for at skjule det stø-

dende og grænseoverskridende, og ligeledes for at bevare et positivt image i offentlighedens øjne 

(i.bid).  

 

Udfordringen for platforme består i, at vurdere nøjagtigt hvornår, hvordan og hvorfor man griber ind 

(Gillespie, 2018). Når der trækkes en grænse mellem det accepterede og det forbudte, opstilles der 

nemlig nye grænser for det offentlige udtryk (i.bid). Gillespie påpeger, at selve det at moderere, for-

mer de sociale medier til det, de er (Gillespie, 2018). De formes ikke blot som medier, men som 

institutioner og kulturelle fænomener (i.bid). Dermed kan de også blive afgørende for, hvordan vi 

opfatter verden omkring os (Gillespie, 2018). Denne moderation af indhold, som platforme nødven-

digvis må foretage, bør ifølge Gillespie (2018) forandre vores syn på hvad platforme egentlig gør: 

”from transmitting what we post, to constituting what we see”. Platforme konstruerer dermed det, 

som Flyverbom og Whelan betegner som nye informed realities (Jørgensen & Kaye, 2019). I en ny 

social realitet kan brugere altså agere, navigere og distribuere frit og åbent på platformen, som udgør 

en ny informeret arena. Denne arena er dog på samme tid sammensat, konstrueret og konstant rede-

fineret uden for brugerens kontrol (Jørgensen & Kaye, 2019). Her bliver det påpeget, hvordan den 

enkelte brugers valg og muligheder begrænses og styres af platformen og dens konstant omskiftelige 

grænseflader (i.bid)  

 

Platformens politikker 

Gillespie (2010) noterer, at det er meget få brugere, der er klar over hvordan platforme rent faktisk 

modererer. Dette tages i betragtning af, at meget få brugere nogensinde vil støde på platformens po-

litikker eller mærke styrken af, at blive pålagt platformens regler og restriktioner (i.bid). Anvender 

brugere platformen som tiltænkt, vil de nemlig højst sandsynligt aldrig blive mødt af disse (Gillespie, 

2010). Her fremsætter Gillespie (2010), at det derfor er nemt for brugere at forestille sig, at platforme 

er åbne og uregulerede, når der ikke findes bevis for det modsatte (Gillespie, 2010). Dette bliver kun 

endnu mere selvforstærkende, hvis resten af brugerens netværk bruger platformen som tiltænkt, og 

derfor heller ikke kan berette om regler og håndhævelse (i.bid). 
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Det fremsættes dog flere steder i litteraturen, at brugere ikke blot går ud af en bestemt retning, som 

ene og alene er forudbestemt af platformen (Gillespie, 2017; Bucher, 2018). Som Gillespie (2010) 

noterer sig, så har brugerne en enorm magt over, hvad der sker på en given platform: ”They push 

against them, swarm over them, commandeer them, and imbue them with new meanings”. Her påpe-

ger han, at det øjeblik en platform tilbyder sin service offentligt, bliver den overstrømmet af en enorm 

mængde af information og brugeraktivitet – så meget, at platformen ikke kan hverken rumme eller 

kontrollere det (Gillespie, 2010). Gillespie pointerer derfor, at platformens politikker formes lige så 

meget af brugernes krav og taktikker, som af platformen selv (Gillespie, 2010).  

 

3.1.3. Programmeret socialitet  

Algoritmer 

Når vi anvender digitale platforme på daglig basis lever vi i høj grad et liv, hvor algoritmer har stor 

indflydelse på, hvordan vi får adgang til information; hvilken slags, fra hvem, og på hvilket tidspunkt 

(Bucher, 2018; Gillespie, 2014; Willson, 2017). Flere teoretikere belyser dermed i litteraturen, hvor-

dan vi i stigende grad lever i en hverdag medieret af teknologi (Willson, 2017). En såkaldt algoritmisk 

kultur (Flyverbom & Madsen, 2015), eller programmeret socialitet (Bucher, 2018). Daglig adfærd, 

der føles naturlig for den enkelte bruger, har dermed nogle underliggende forudsætninger, der hver-

ken kan ses eller røres (Bucher, 2018). Disse har dog en stor betydning for det, der synes tilgængeligt 

for brugeren på en given platform (i.bid).  

 

I den bredeste forstand definerer Gillespie (2014) algoritmer som kodede procedurer, der omdanner 

inputdata til et ønsket output - baseret på specifikke beregninger. Her påpeger han, at algoritmer ikke 

blot tilvejebringer information, men producerer og certificerer viden ud fra en bestemt logik (i.bid). 

Denne logik bygger således på særlige formodninger om, hvad viden er og hvordan man identificerer 

dens mest relevante komponenter (Gillespie 2014). Algoritmer fremhæver, foreslår, og prioriterer 

nemlig bestemte bidder af information, mens de skjuler, ekskluderer og nedprioriterer andre (Gilles-

pie, 2014). En algoritmisk beregning, designet til at kalkulere hvad der er ’aktuelt’, ’interessant’ eller 

’mest spændende’ tilbyder derfor kun toppen af isbjerget på den information, der er tilgængelig for 

en platformsbruger (i.bid).  
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Vores realiteter, som det fremgår på en platform, er dermed aldrig givet på forhånd, men vækkes til 

live og aktualiseres igennem algoritmiske systemer (Bucher, 2018). Dette definerer Flyverbom & 

Madsen (2015) som algoritmiske korrelationer, hvor data indhentet fra sociale medier omdannes til 

håndgribelig viden i en social sammenhæng. Denne viden får således konsekvenser for vores hand-

linger i det virkelige liv (i.bid). Algoritmer kan altså både anskues som distributører af mening (Gil-

lespie, 2014), programmerbare beslutningstagere (Bucher, 2018), eller som ikke-menneskelige aktø-

rer, der former betingelserne for vores hverdag (Willson, 2017). Fælles for disse anskuelser er, at 

teknologien anslås som indvirkende på det sociale, kulturelle og samfundsmæssige liv i et større per-

spektiv. Det, som Flyverbom & Madsen (2015) definerer som en algoritmisk kultur, omhandler netop 

fremkomsten af en ny social realitet, hvor teknologi og data bliver kernen for det sociale og kulturelle. 

I litteraturen problematiseres denne stigende tillid til algoritmer som beslutningstagere, og sætter 

spørgsmålstegn ved, at livet kan kontrolleres og bestemmes blindt af algoritmer (Gillespie, 2014; 

Bucher, 2018; Willson, 2017). Bucher (2018) forkaster ideen om, at mennesker er handlingsløse ofre 

for en stadigt voksende kunstig intelligens. Hun stiller sig i stedet kritisk overfor hvordan algoritmer 

fungerer, både materielt og diskursivt, for at kunne skabe nye betingelser for socialitet (i.bid).  

 

Data og profilering 

Materielt set er algoritmer meningsløse maskiner før de parres med et datasæt (Gillespie, 2014). De 

opererer ud fra en kompleks indsamling af dataspor, indsamlet fra brugernes aktiviteter, præferencer 

og tilkendegivelser, og er i konstant udvikling med nye løbende datainput (i.bid). Baseret på en bru-

gers datasæt tilrettelægges, foreslås og gøres information dermed tilgængelig, ud fra en konklusion 

om, hvad brugeren højst sandsynligt vil finde interessant (Gillespie, 2014). De nemmest identificer-

bare informationer (såsom demografi, lokalitet og interesser) udgør altså en uperfekt, men ’tilstræk-

kelig’ afdækning af brugerens algoritmiske identitet (i.bid). Ifølge Gillespie (2014) opstår der dog 

implikationer, når vi overlader det til algoritmer at vælge det mest relevante for os. Her påpeger han, 

at dette korpus af indsamlet data umuligvis kan repræsentere et pålideligt helhedsbillede af den en-

kelte bruger (i.bid).   

 

Denne øgede dataficering kan dermed lede til et spørgsmål om profilering. Ifølge Datatilsynet, dæk-

ker begrebet over den proces, hvor indsamlet data anvendes til at profilere, eller lave en ’profil’, til at 

forudse en brugers forbrugsvaner eller fremtidige behov (Datatilsynet, 2020). Profilering udgør der-

med en stor del af mange virksomheders forretningsmodel, der i stigende grad betragter data som 
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kapital, der kan anvendes til fremtidig økonomisk gevinst (Sadowski, 2019). Dette baseres på, at jo 

mere virksomheden ved om dens forbrugere, des lettere bliver det at målrette produkter, tjenester og 

budskaber til dem (i.bid).  

 

Som Bucher (2018) fremsætter det, får vi ikke længere, det vi ser - men det vi ser er direkte afledt af 

det, vi tidligere har gjort. Her hentyder hun til de enorme mængder af data der anvendes til at forudse 

og præsentere den enkelte bruger for en bestemt oplevelse – alt sammen på baggrund af tidligere 

online aktiviteter (i.bid). Problematiseringen af profilering opstår dermed på baggrund af, at denne 

data fortolkes ud fra en subjektiv forståelsesramme som ikke synes tilgængelig for brugeren 

(Mittelstadt & Floridi, 2015). Hvad der vurderes relevant afhænger i høj grad af, hvad der bliver 

spurgt om - hvilket igen afhænger af, med hvilket formål dataene er indsamlet (i.bid). Brugerne mang-

ler af den grund information om, hvordan dataen bliver indsamlet, analyseret og brugt (Mittelstadt & 

Floridi, 2015). Dette kan lede til spørgsmål om den ’forsvarsløse forbruger’ mod de ’magtfulde for-

retningsmodeller’, som Bucher (2018) i stigende grad problematiserer.  

 

3.2. Digital dannelse ifølge litteraturen 

Digital dannelse tillægges en række af varierende fortolkninger og forståelser i faglitteraturen, alt 

afhængigt af forskningens formål og udgangspunkt (Drotner, 2008, Nyboe, 2009; Gilster, 1997; 

Buckingham, 2006; Bundsgaard, 2017; Løvlie 2003). Hvor nogle forskere i felten argumenterer for 

sammenhængen mellem digitale kompetencer og digital dannelse (Nyboe, 2009), vælger andre at 

fokusere på digital dannelse som en opøvet kritisk refleksivitets-formåen (Drotner, 2008). I flere 

forskningssammenhænge inddrages internationale termer som digital literacy (Buckingham, 2006; 

Gilster, 1999) og digital citizenship (Alam & McLoughlin, 2010). Hvor digital literacy i en bred 

forstand henviser til afgrænsede opøvede færdigheder (Buckingham, 2006), omhandler digital citi-

zenship individets muligheder for aktiv og demokratisk deltagelse i samfundet (Ribble, 2017).  

 

For at opnå en større forståelse af, hvordan digital dannelse kan undersøges praksis, er det relevant at 

udforme en litteraturgennemgang af det digitale dannelsesbegreb. Nærværende afsnit vil således opnå 

en indsigt i, hvilke elementer og dynamikker fænomenet tilskrives i teorien. Endvidere, hvordan disse 

eksisterende fortolkninger og forståelser kan anskues som være forbundet med hinanden.  
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3.2.1. Almen dannelse – et processuelt fænomen 

I en folkelig forstand præciserer Den Store Danske (2020) hvordan dannelse må ses som en ”beteg-

nelse for dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning, dels en social 

norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som dannet” (Winter-Jensen, 

2020). I forlængelse heraf, henvises der til den tyske foregangsmand, Wilhelm von Humboldt og hans 

forståelse af dannelsesprocessen som et vekselvirke mellem mennesket og verden (i.bid). Mødet med 

andre hjælper således mennesket til at overskride sine egne grænser, hvortil mennesket ’skabes’ 

(Winter-Jensen, 2020). Ydermere er det en gennemgående tendens i litteraturen at forbinde dannelse 

med menneskelige kvaliteter såsom oplysning, kritisk sans, selvstændighed og myndighed (Ramus-

sen, 2019). 

 

Wolfgang Klafkis, den anerkendte tyske dannelsespædagog, påpeger ligeledes sammenhængen mel-

lem den materielle og den sociale dimension (Rasmussen, 2019). Han anskuer her det materielle som 

nødvendigt for menneskets dannelsesproces, samt for kvaliteten heraf (i.bid). Hertil argumenteres 

der, hvordan mennesket må opnå viden og oplysning om verden for overhovedet at kunne forholde 

sig til den (Rasmussen, 2019). Dannelse kan dermed udtrykkes som samspillet mellem den faglige 

lærdom og oplysning, samt det ’praktiske’ feltarbejde. Denne forestilling korrelerer i høj grad med 

Lars G. Hammershøj, der er forsker i dannelse inden for uddannelsessystemet (Weirsøe, 2017). Her 

henviser han til, at dannelse handler om ”(..) at blive menneske i og gennem samfund. Man dannes 

som menneske ved at overskride sin egen verden og involvere sig i en større verden. Herved gør man 

sig nogle erfaringer, der ændrer ens måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på. Essensen 

af dannelsen består altså i at se tingene i et anderledes perspektiv og blive del af noget større” (i.bid). 

Som det fremkommer i ovenstående perspektiver, kan dannelsen således anskues som en dynamisk 

proces, der kontinuerligt udfolder sig i menneskets møde med verden.  

 

3.2.2. Digital dannelse – mødet med ’andetheden’ 

Da fænomenet digital dannelse blev introduceret tilbage i 1990’erne af Kirsten Drotner (2004), var 

det for at understrege de digitale teknologiers komplekse indvirkning på individets almene dannel-

sesproces. Drotner, der blandt andet forsker i digital kompetenceudvikling og børns mediebrug, på-

peger at dannelse især kan opøves via digitale medier (Drotner, 2004). Hun anskuer her de digitale 

teknologier som nye materielle ’andetheder’, der implicerer individets dannelsesproces, men samtidig 

udgør nødvendige komponenter for individets refleksivitets-formåen (i.bid).  
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Digital dannelse, ifølge Drotner (2008), kan derfor anskues som en forlængelse af det almene dan-

nelsesbegreb, hvor digitale medier må ses som en udvidelse af dannelsesarenaen (i.bid). Ved at byde 

på nye forskellige udtryksformer, kan mediet dermed opøve individets dannelse og styrke evnen til 

at tackle komplekse situationer og forhold i livet (Drotner, 2008). Digital dannelse dækker altså ifølge 

Drotner (2008) over ”(..) evnen til at kunne håndtere de andetheder de møder gennem medierne. At 

ytre sig med omtanke og kommunikere, så de både forstår at tale, lytte, reflektere og producere”. Den 

digitale dannelse er derfor ikke på givet på forhånd, men opstår igennem udfordringer og konfronta-

tioner med ukendte ’andetheder’, der kan forekomme socialt- og kulturelt konstruerede (Drotner, 

2004).   

 

For Drotner (2004) udgør det materielle i form af digitale medier derfor en særlig vigtig rolle i dan-

nelsesprocessen. Dette skyldes at medierne besidder nye perspektiver, der i høj grad må mødes af 

individet med refleksion (i.bid). Ifølge Drotner (2004) skaber denne refleksionsproces fundamentet 

for, at mennesket kan omdanne kompleks information til viden og kompetencer. Dette optræder så-

ledes som nødvendigt for at kunne begå sig i et digitalt samfund (i.bid). Foruden mødet med disse 

nye perspektiver, bliver det nemlig aldrig muligt at bearbejde sine tidligere kendte færdigheder, hold-

ninger og perspektiver (Drotner, 2004). Igennem dette møde opøver individet dermed en nødvendig 

evne til at kunne reflektere over tidligere erfaringer, og sætte dem i en større kontekst (i.bid). Det 

refleksive aspekt består hermed i den enkeltes evne til at se sig selv udefra, og til at skabe paralleller 

mellem det kendte og det ukendte (Drotner, 2008). Digital dannelse, ifølge Drotner, kan dermed for-

stås som en kognitiv og cirkulær proces, der kan udtrykkes via følgende illustration: 

 

 

Model 3.1. Forfatternes egen illustration over dannelsesprocessen, som forstået ved Drotner (2008). 
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Dannelsen, ifølge Drotner (2004), består således af en refleksivitets-formåen snarere end det, at kunne 

tilegne sig bestemte kulturelle normer og værdier. Samspillet mellem det sociale og det materielle er 

dermed det, der skaber refleksivitetsevnen og dømmekraften (i.bid). For at unge mennesker kan lære 

at begå sig i et digitalt videnssamfund, samt opbygge evnen til refleksivitet, kræver det altså praktisk 

arbejde og systematisk øvelse (Drotner, 2004). Dannelse må derfor forstås som en uendelig og kon-

tinuerlig proces - da verden konstant vil byde på nye perspektiver, som individet umuligvis kan skabe 

det fulde overblik over (i.bid).   

 

3.2.3. Digital dannelse – literacies, færdigheder og kompetenceudvikling 

Andet forskningsarbejde fremsætter at digital dannelse, udover dets kognitive aspekter, også må ses 

i lyset af en række mere funktionelle og instrumentale kvaliteter (Nyboe, 2009; Gilster, 1997; Buck-

ingham, 2006). Den danske medieforsker, Lotte Nyboe (2009), tilslutter sig her Drotners anskuelse 

af dannelsen som en proces. Hun argumenterer dog samtidigt for, at digital dannelse også bør ses som 

en paraplyterm for digitale færdigheder og kompetencer (i.bid). Hvor færdigheder henviser til en 

umiddelbar afgrænset kunnen inden for et særligt felt, dækker kompetencer over ”kapaciteten til på 

reflekteret vis at kunne udnytte sin viden og forskellige færdigheder i konkrete situationer” (Nyboe, 

2009).  

 

Nyboes (2009) kompetenceforståelse kan i høj grad ses som en videreudvikling af den engelske term 

digital literacy, der dækker over ”the ability to understand and use information in multiple formats, 

from a wide range of sources, when it is presented via computers" (Gilster, 1997). Den oprindelige 

begrebshåndtering af digital literacy inkluderer altså en mere funktionel og instrumental dimension, 

men tager samtidig også et nærmere fokus på konceptuelle handlingstyper - såsom informationsbe-

handling (i.bid). Dette dækker altså over evnen til at assimilere, evaluere og integrere information fra 

digitale medier (Gilster, 1997). I en nutidig digital kontekst har denne begrebsdefinition dog været 

kritiseret for dens manglende sociale og tekniske inklusion, som kan antages at gøre sig gældende for 

informationsbehandling via sociale medier (Weile, 2013).  

 

Denne kritik danner således grundlag for Buckingshams (2006) viderefortolkning af digital literacy, 

til det, han kalder media literacy. Media literacy er dermed tilvejebragt med formålet om, at give et 

mere detaljeret udgangspunkt for det at ’bruge og forstå’ information i en digital virkelighed (i.bid). 
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Media literacy, som forstået via Buckingham (2006), dækker således over en digital kompetence, der 

udvikles i praksis, i uformelle læringsmiljøer. Her påpeger han, at individet i højere grad selv må 

opøve sig disse kompetencer uden for de institutionelle rammer (i.bid). Buckingshams forståelse in-

deholder således nogle praktiske og funktionelle aspekter, men den rækker også udover det instru-

mentale niveau (Buckingham, 2006). I grove træk kan media literacy hertil forstås som ”…at kunne 

skabe sig adgang til mediernes verden, om forståelse og evne til analysere, men også om kommuni-

kation og produktion af indhold” (Buckingham 2006, i Nyboe, 2009).  

 

Forståelsen bag media literacy bevæger sig altså i tre niveauer, der indkapsler adgang, forståelse og 

produktion, hvoraf hvert niveau bliver en forudsætning for at opnå det næste (Nyboe, 2009). Digital 

kompetencer, som forstået ved Buckingham (2005) kan dermed udtrykkes via følgende illustration: 

 

 
 

Model 3.2. Forfatternes egen illustration over den digitale kompetence, som forstået ved Buckingham (2006). 

 

Det væsentlige ved hvert niveau i Buckinghams forståelse er, at der tilknyttes et kritisk element (Ny-

boe, 2009). Adgangsdimensionen peger således ikke kun på, at have fysisk adgang til det digitale 

medie samt at kunne betjene det (i.bid). Hertil handler det også om adgangsregulering; at kunne forstå 

risici forbundet med brug af internettet, herunder blandt andet det, at kunne forholde sig til misinfor-

mation (Nyboe, 2009). Samtidig handler det ved forståelsesdimensionen om at kunne forstå de ind-

forståede normer og konventioner, der gælder for det pågældende mediesprog (i.bid). Endvidere 

handler denne dimension om, at kunne forstå afsenderens interesser og repræsentationer (Nyboe, 

2009). Her handler det således igen om, at kunne forstå risici forbundet med medier; da afsenderin-

teresser- og repræsentationer nemmere sløres igennem medieret kommunikation (i.bid). Slutteligt 
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beror produktionsdimensionen på evnen til at kunne producere indhold på baggrund af teoretisk ind-

sigt og forståelse (Nyboe, 2009). Særligt sidstnævnte spiller en central rolle for digitale individers 

kompetenceudvikling, idet en aktiv deltagelse styrker individets kritiske sans, hvilket skaber anled-

ning til refleksivitet (Buckingham, 2006). Produktionselementet fremhæves endvidere hos McGilliv-

ray et. al (2016), som pointerer hvordan ”making and doing” frem for ”sitting back and be told”, er 

fremmende for det unge menneskes digitale læringsproces.  

 

Jeppe Bundsgaard (2017), der er forfatter til bogen ”Digital Dannelse” og som især beskæftiger sig 

med digital dannelse i folkeskoleregi, henviser ligeledes til at digital dannelse udgøres af nogle in-

strumentale, analytiske og refleksive kompetencer. Her anskuer han, på linje med Drotner (2004), at 

refleksivitets-formåen henviser til det højeste niveau inden for digital dannelse (Bundsgaard, 2017). 

Såfremt dette opøves, evner individet ifølge Bundsgaard (2017) at ”anvende og opføre sig ordentligt 

med teknologi, erkende teknologiens rolle i vores fælles liv, forholde sig til udfordringer og deltage 

engageret i at forstå og handle i forhold til de muligheder og udfordringer teknologier giver for os i 

vores fællesskaber, i vores samfund og som individer”.   

 

I ovenstående fremsættes digital dannelse altså både som evnen til at benytte teknologien rent teknisk, 

men også med kritisk og etisk omtanke. Dette involverer dermed en erkendelse af teknologiens sam-

fundsmæssige position; herunder de udfordringer og muligheder det kan medføre (Bundsgaard, 

2017).  

 

3.2.4. Digital dannelse – den digitale mediearena 

Flere forskere er i stigende grad blevet optagede af dannelse inden for rammen af de nye medier, hvor 

man favner både mennesket i en digital verden samt den tiltagende digitale mangfoldighed (Foros & 

Vetlesen, 2015; Løvlie, 2003). En af disse forskere er den norske Lars Løvlie, som er blevet fortaler 

for en teknokulturel dannelse (Foros & Vetlesen, 2015). Løvlie oplever netop, at de unge kan tilegne 

sig en ny frihed og myndighed, når de agerer på nettet (i.bid). Her viderefører han således den huma-

nistiske dannelsestradition, der knytter sig til oplysning og universel fornuft som nøgletræk ved det 

dannede menneske (Foros & Vetlesen, 2015). Samtidig bryder han dog med den tiltagende skepsis 

over for teknologiens indvirkning og antager, at det digitale rum udgør et positivt element i dannelsen 

(i.bid). Løvlie er særligt optaget af dannelse i et politisk perspektiv og herunder de demokratiske 

muligheder, der relaterer sig til de digitale medier (Foros & Vetlesen, 2015). Her fremsætter han, at 
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medierne rummer en enorm tilgængelighed, der gør det muligt for den enkelte borger at finde infor-

mation og viden på internettet (i.bid). I forlængelse heraf argumenterer han, at medierne ligeledes kan 

opøve individets kildekritiske evner, hvilket samtidig findes nødvendig for, at individet kan anvende 

denne information hensigtsmæssigt (Foros & Vetlesen, 2015). Her argumenterer Løvlie altså for, at 

internettet byder på et endnu større demokratisk potentiale end den borgerlige offentlighed (i.bid).  

 

Foros & Vetlesen (2015) påpeger dog hertil, at internettets karakter kan gøre det svært at opretholde 

et fælles fokus; en fælles opmærksomhed, mål og værdier, når det gælder dannelsen. Her tilslutter 

forfatterne sig dog, at det er en central mulighed for dannelse, at information og viden kan spredes 

hurtigt og i eksplosive mængder på nettet (i.bid). Denne mulighed kan dog samtidig blive udnyttet til 

det værre, og herunder til indoktrinering og meningsterror (Foros & Vetlesen, 2015). Her skaber in-

ternettet således også mulighed for en perverteret meningsdannelse, der trives godt under de betin-

gelser som internettet kan tilbyde: Ytringsmuligheder og anonymitet, kombineret med en verden af 

indhold (i.bid). Foros & Vetlesen (2015) pointerer derfor, at forestillingen om digital dannelse på 

digitale medier er udfordret af, at man må forholde sig til mangfoldigheden af kilder og information. 

Her medgiver de, at mediet har potentialet til at udvikle sig til en ny stærk offentlighed, men dog en 

anden offentlighed, end den vi kender (i.bid). Ifølge forfatterne er den nemlig under en forudsætning 

af en form for kontrol, som vi endnu ikke kender de præcise konturer af (Foros & Vetlesen, 2015).   

 

Paul Gilster (1997) der har beskæftiget sig med digital literacy siden 1990’erne, påpeger ligeledes 

denne mulighed for oplysning som internettet skaber. Han fastholder dog, at dannelsen herigennem 

er eftertrykkeligt tosidet: Selvom internettet giver os nye muligheder for at bruge gamle medier, så-

som eksempelvis aviser og radio, så producerer internettet i sig selv en ny form for indhold, der er 

interaktivt og krævende (i.bid). Dermed tvinger internettet dets brugere til at gøre sig kendt med alle 

disse nye funktioner (Gilster, 1997). Dette betyder at en tekst eksempelvis, ikke længere bare er en 

tekst - men også et hyperlink, en del af en database, et søgeord, big data m.v. (i.bid). I forlængelse 

heraf påpeger Gilster (1997), at digital dannelse i høj grad handler om at være bevidst om den kon-

tekst, som internettet sætter rammerne for; navnligt et udgivelsesmedie, der tilbyder alle at publicere. 

Det essentielle spørgsmål bliver ifølge Gilster (1997), hvordan vi evaluerer det, vi finder på internet-

tet: For hvis alle kan publicere, er alle afsendere så suspekte? Når værktøjerne er gratis, er det så for 

nemt producere sofistikeret misinformation? Og kan det være farligt, at folk bliver vildledt til at tro, 

at de beskæftiger sig med eksperter, når det i virkeligheden ikke er tilfældet?  

KAPITEL 3 - LITTERATURGENNEMGANG



 

 Side 45 af 124 

 

Dermed er internettet, ifølge Gilster (1997), et medie i sin mest demokratiske form. Han påpeger dog, 

at før internettet kan tilbyde muligheder for ny indlæring, så er det helt essentielt – og måske den 

vigtigste kunnen i forbindelse med literacy-begrebet – at man kan stille sig kritisk over for det, man 

møder digitalt (Gilster, 1997).  

 

3.2.5. Digital dannelse – det digitale medborgerskab 

Som tidligere nævnt, er det en gennemgående tendens i litteraturen at forbinde dannelse med kvali-

teter såsom oplysning, selvstændighed og myndighed (Ramussen, 2019). Flere forskere har derfor 

undersøgt, hvordan digital citizenship hænger sammen med digital literacy, når det gælder individets 

indtræden i et samfund, der i høj grad udspiller sig digitalt (Simsek & Simsek, 2013; Jones & Mit-

chell, 2015; Gleason & Gillern, 2017). Digital citizenship fremkommer i litteraturen som et flertydigt 

og dynamisk fænomen (Simsek & Simsek, 2013; Jones & Mitchell, 2015; Gleason & Gillern, 2017). 

Ifølge Gleason & Gillern (2017) kan det derfor være relevant at kigge på to af de mest populære 

anvendelser: Digital citizenship fra henholdsvis et normativt og et deltagende perspektiv.  

 

Det normative perspektiv foreslår, at digital citizenship handler om ansvarsfuld online adfærd (Glea-

son & Gillern, 2017). I den forbindelse beskriver forskere det som ”appropriate technology usage” 

(Jones & Mitchell, 2015) eller “the norms of appropriate, responsible technology use” (Gleason & 

Giller, 2017). Det normative perspektiv understreger dermed, at individet må forstå “the rights and 

responsibilities of being a digital citizen”, og dermed træffer ansvarlige, sikre og respektfulde valg, 

når de agerer på nettet (Gleason & Giller, 2017).   

 

I forlængelse heraf, foreslår det deltagende perspektiv at digital citizenship handler om at kunne del-

tage aktivt i samfundet via digitale teknologier (Gleason & Giller, 2017; Alam & McLoughlin, 2010). 

Gleason & Giller (2017) fremhæver i denne forbindelse, hvordan dem der har hyppig adgang til in-

ternettet og samtidig besidder færdigheder til at indsamle, evaluere og anvende denne information, 

får adgang til flere sociale fordele (Gleason & Giller, 2017). Alam & McLoughlin (2010) fremsætter 

en lignende deltagende definition, på det de kalder citizenship 2.0, og beskriver det som ”(..) the 

ability to participate in society online and to use technology appropriately”.  
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Her lægger forfatterne vægt på det, at kunne deltage aktivt i samfundet på en ordentlig måde (Alam 

& McLoughlin, 2010). Ifølge forfatterne, kan individer igennem nye medier få mulighed for at del-

tage aktivt, udføre handlinger, samt udtrykke sig socialt ansvarligt i samfundet (i.bid). Her påpeger 

de, hvordan citizenship 2.0 henviser til de sociale medier, og hvordan disse kan understøtte individets 

evne til at blive aktive deltagere i informationssamfundet (Alam & McLoughlin, 2010).  

 

I litteraturen fremkommer det, at den eksplosive vækst af nye medier, såsom sociale platforme, har 

medført at samfundets borgere i dag forventes at deltage i sociale processer - hvor som helst og når 

som helst (Simsek & Simsek (2013). Derfor må digital citizenship i høj grad sættes i sammenhæng 

med literacy begrebet: Da det, at kunne ytre sin mening og dele sit synspunkt, i høj grad forudsætter 

at man kan mestre den nye teknologi og dens forudsætninger – hertil de nye literacies (i.bid). Hobbs 

& Jensen (2009) definerer i denne forbindelse både digital citizenship og ’new media literacies’ som 

”the skills and knowledge needed to be effective in the increasingly social media environment, where 

the distinctions between producer and consumer have evaporated and the blurring between public 

and private worlds create new ethical challenges and opportunities for children, young people, and 

adults”. Her kan begge termer altså henvise til, at individet formår at blive en deltagende del af sam-

fundet, frem for en passiv medietilskuer (Simsek & Simsek, 2013). Dermed kan digital citizenship 

sættes i relation til det digitale dannelsesbegreb, da det fremkommer, at relaterede digitale evner (an-

vendelse, analyse og refleksivitet) er nødvendige for at muliggøre individers engagement i et sam-

fund, der er gået digitalt.  

 

Der kan dermed udledes en bred vifte af funktionelle, instrumentale og kognitive kvaliteter i forbin-

delse med digital dannelse, som flere forskere argumenterer for, kan opøves i praksis. Samtidig her-

sker der både en forståelse af, at digital dannelse kan anskues som værende en livslang proces, men 

ligeledes som nødvendig for digital færden og demokratisk medborgerskab. I forbindelse med den 

nye digitale arena, kan der ligeledes findes eksempler på, at teknologien både kan tillade og udfordre 

dannelse i et digitalt perspektiv.  
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» I lyset af den sociomaterielle 
forståelse kan digital platforms-
dannelse derfor bruges til at be-
lyse, hvordan digital dannelse 
udfolder sig – og bliver mulig-
gjort samt udfordret af platfor-
men som arena « 

4 TEORETISK 
ANALYSEMODEL 
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Kapitel 4 - Teoretisk analysemodel 

I den foregående litteraturgennemgang blev det belyst, hvordan henholdsvis platformsfænomenet 

samt digital dannelse kommer til udtryk i litteraturen. Dette har således bidraget til en større indsigt 

i, hvordan fænomenerne udfolder sig enkeltstående i den eksisterende teori, samt en større forståelse 

for, hvordan disse kan anskues i en teoretisk sammenhæng i nærværende undersøgelse.  

 

Som gennemgået i forrige kapitel udspringer der en bred vifte af forståelser i henholdsvis platforms-

litteraturen samt den digitale dannelsesteori. For at besvare denne afhandlings problemformulering, 

og dermed opnå en dybere indsigt i feltet, er det derfor relevant at udlede en mere praktisk forståelse 

af, hvordan digital dannelse udfolder sig i en platformskontekst. Vi vil i nærværende afsnit derfor 

redegøre for, hvordan indsigter fra afhandlingens litteraturgennemgang kan omsættes til noget, der 

kan anvendes i praksis. Dette vil lede til det, vi kalder digital platformsdannelse - en rekonceptualisering 

af digital dannelse i et platformsperspektiv. Denne anskuelse har altså til formål at forene begge fæ-

nomener i en teoretisk kontekst. Ved at udvikle digital platformsdannelse som en teoretisk analyse-

model, tillader det os at give et bud på, hvordan digital dannelse i et platformsperspektiv kan gøres 

mere håndgribeligt og tilgængeligt i praksis. 

 

I de nedenstående afsnit vil vi gennemgå analysemodellens formål og teoretiske grundlag. Herefter 

vil modellens komponenter og elementer beskrives, og herunder hvordan vi anskuer deres indbyrdes 

dynamiske relation. Slutteligt vil vi beskrive modellens praktiske anvendelighed, og hertil hvordan 

affordance-teori vil benyttes som modellens analytiske værktøj.  

 

4.1. Modellens formål  

Med den digitale platformsdannelse argumenterer vi for, at dannelsen både udfolder sig og kan ob-

serveres, i et praktisk møde mellem individet og den digitale platform. I lyset af den sociomaterielle 

forståelse kan digital platformsdannelse derfor bruges til at belyse, hvordan digital dannelse udfolder 

sig, og bliver muliggjort samt udfordret af platformen som dannelsesarena.  

 

Modellens materielle og sociale komponent - henholdsvis den digitale platform og den digitale dan-

nelse - konceptualiseres at være cirkulært forbundne. Her tilslutter vi os Drotners (2004) og Løvlies 

(Foros & Vetlesen) observationer om, at mødet med digitale teknologier udgør en særlig vigtig rolle 
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i individets dannelsesproces. Af Drotners (2004) teori udleder vi tilmed, at den digitale dannelse ikke 

er givet på forhånd. Den opstår derimod igennem en konfrontation med det ukendte – de teknologiske 

’andetheder’ - og andre forhold, der forekommer socialt og kulturelt konstruerede (i.bid). Her tilslut-

ter vi os samtidig Klafkis, der foreslår at det materielle er nødvendigt for dannelse: At mennesket må 

opnå viden om verden, for overhovedet at kunne forholde sig den (Rasmussen, 2019). Vi argumen-

terer dermed for, at digital dannelse er en dynamisk proces, hvor individet konstant udsættes for nye 

perspektiver via den digitale platform. Med den digitale platformsdannelse foreslår vi altså, at plat-

formens materialitet både muliggør og udfordrer nye former for menneskelig handling. Derudover 

observerer vi, at individets handlinger også må forstås som implicerende for platformen og dermed 

for repræsentationen af det materielle element. Den digitale platformsdannelse kan dermed forstås 

ud fra nedenstående model:   

 

 

Model 4.1. Den processuelle digitale platformsdannelse 
Forfatternes egen illustration udarbejdet med afsæt i litteraturgennemgangens udgangspunkter 

 

Med ovenstående model arbejder vi således ud fra den forståelse, at digital dannelse bør ses som en 

kontinuerlig proces frem for et slutmål. Modellen bør derfor ikke forstås som en opskrift på, hvordan 

individet via platformen kan opnå digital dannelse. Derimod kan modellen bidrage til en større 
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forståelse af, hvordan individets indtræden på digitale platforme fungerer som et led i en digital dan-

nelsesproces. Ved hjælp af modellen kan vi således opnå en større indsigt i, hvordan platformen mu-

liggør og udfordrer digital dannelse, samt hvordan individets handlinger udfolder sig i praksis. I føl-

gende afsnit vil vi uddybe modellens komponenter, samt forklare hvordan disse er udledt af afhand-

lingens litteraturgennemgang. Her vil vi således uddybe, hvordan de forskellige komponenter er op-

stået i en proces bestående af til- og fravalg - både af synspunkter og relevans for afhandlingens 

formål.  

 

4.2. Platformskomponenten - modellens venstre komponent 

I den digitale platformsformsdannelse tilslutter vi os, som tidligere nævnt, Drotners (2004) observa-

tioner om, at digitale teknologier udgør et sæt nye materielle ’andetheder’, som individet nødvendig-

vis må konfronteres med i en digital dannelsesproces. ’Andetheder’ indebærer således, at Drotner 

anskuer teknologien som ”det andet” – det nye og det ukendte - der er fyldt med nye perspektiver. 

Dette hænger sammen med at digitale medier, ifølge Drotner (2008), udvider dannelsesarenaen, hvor 

mediets forskellige udtryksformer opøver individets dannelse. I modellen udgør platformskomponen-

ten således denne nye materielle ’andethed’ og i forlængelse af Drotners teori (2004) argumenterer 

vi for, at platformen både implicerer og findes nødvendig for individets digitale dannelsesproces. I 

takt med at unge mennesker konfronteres med platformens mange facetter, bliver de altså eksponeret 

for både muligheder og udfordringer i forbindelse med digital dannelse. Med afsæt i kapitel 3 argu-

menterer vi for, at platformskomponenten udgør et samspil mellem medieret kommunikation og pro-

grammeret socialitet, der påvirker og konstituerer rammerne for de unge platformsbrugere. 

 

 
Model 4.2. Platformskomponenten af den digitale platformsdannelse  
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4.2.1. Medieret kommunikation og programmeret socialitet 

Medieret kommunikation henviser til, at kommunikation der distribueres via platforme medieres på 

en særlig måde i lyset af platformens mellemkomst (Gillespie, 2010; Helmond & van der Vlist, 2019; 

Jørgensen & Kaye, 2018). Herunder prioriterer platformssproget samtidig en særlig form for aktiv 

social deltagelse (Leaver et. al, 2020; Gibbs, Meese, Arnold, Nansen & Carter, 2015). Dertil kommer 

det, at platformen udfordrer grænserne og forholdsdynamikkerne mellem dem, der producerer, og 

dem, der konsumerer (Wilding et. al, 2018). Vi udleder derfor, at når unge mennesker indhenter og 

distribuerer kommunikation via platforme, må altså de pålægge kommunikationen en særlig fortolk-

ning, i lyset af ovenstående. Her argumenterer vi for, at kommunikationen har taget sin form alt efter 

tilgængelighed, afsender, sprog, virkemidler m.v., som i stigende grad påvirkes af platformens mel-

lemkomst. Vi udleder endvidere, at der på platformen konstrueres en særlig social aktivitet – en plat-

formskultur – der har en særlig indvirkning på den digitale adfærd (Leavet et. al, 2020; Gibbs. et al, 

2015; Gillespie, 2010; Helmond, 2015). Her henviser vi således til, at disse sociale og kulturelle ram-

mer både fordrer og muliggør, samt begrænser specifikke menneskelige handlinger.  

 

I henhold til programmeret socialitet udledes det af litteraturen, at algoritmer og big data har en tilta-

gende indflydelse på, hvordan platformsbrugere får adgang til information; hvilken slags, fra hvem, 

og på hvilket tidspunkt (Bucher, 2018; Gillespie, 2014; Willson, 2017). Derfra kommer anskuelsen 

om en programmeret socialitet, der indebærer at sociale aktiviteter i høj grad påvirkes af platformens 

underliggende automatisering. Algoritmer, der i sin reneste forstand kan defineres som kodede pro-

cedurer (Gillespie, 2014), har altså en stor betydning for det, der synes tilgængeligt på en given plat-

form (Bucher, 2018). Vi argumenterer dermed for, at når unge mennesker indtræder på en platform, 

så er deres realitet – på linje med Buchers (2018) observationer - aldrig givet på forhånd, men vækket 

til live og aktualiseret igennem algoritmer. Her tildeler vi dermed dataindsamling og profilering en 

stor betydning, da det kommer til udtryk i litteraturen, at sociale platforme designes til at tilbyde 

brugere den mest ’relevante’ oplevelse (Gillespie, 2014). Da vurderingen af relevans i høj grad ud-

springer fra en subjektiv fortolkningsramme, så tilslutter vi os Gillespie (2014), der påpeger, at algo-

ritmer producerer en særlig form for viden. I modellens platformskomponent udgør programmeret 

socialitet således en række nye betingelser for brugernes adfærd, hvor platformens underliggende 

dynamik og logik, på linje med Buchers (2018) definition, udgør en programmerbar beslutningstager.  
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I den digitale platformsdannelse argumenterer vi således for at det materielle element, der udgøres af 

den digitale platform, åbner op for en række af muligheder og udfordringer i forbindelse med digital 

dannelse. Igennem medieret kommunikation og programmeret socialitet kommer det netop til udtryk, 

at platformen eksponerer brugeren for nye forhold og perspektiver, der både er teknologisk bestemte, 

men også socialt og kulturelt konstruerede. I vores forståelse udgør platformen altså en mulighed for, 

at de unge kan tilegne sig viden og gøre sig bekendte med verden igennem digital teknologi. Her 

tilslutter vi os Flyverbom og Whelans (Jørgensen & Kaye, 2019) observation om en ny informed 

reality, hvor de unge brugere kan agere, navigere og distribuere frit og åbent på platformen.  

 

Udfordringen opstår dog i, at den digitale arena er sammensat, konstrueret og konstant redefineret 

uden for brugerens kontrol (i.bid). Som det påpeges i platformslitteraturen, så forbliver platformens 

underliggende dynamikker og logikker, i deres kompleksitet, ofte skjult (Gillespie, 2010). Dette bi-

drager således til udfordringselementet, da de unge brugere nødvendigvis må tilegne sig viden om 

noget, de ikke kan se eller føle, når de indtræder på platformen. Når platformen anskues som en arena 

for dannelse, tager modellen dermed højde for, hvordan teknologi, socialitet og kultur spiller sammen, 

og skaber nye forudsætninger for digital dannelse.   

 

4.3. Dannelseskomponenten - modellens højre komponent 

Med afsæt i den digitale dannelseslitteratur, argumenterer vi for, at digital dannelse kan undersøges 

via tre forskellige, men indbyrdes afhængige elementer: Færdigheder, forståelse og refleksivitet. Disse 

elementer vil tilsammen udgøre modellens digitale dannelseskomponent, og vil uddybes i det føl-

gende.  

 

I en platformskontekst forstår vi som forskere den digitale dannelse som det, at kunne forholde sig de 

teknologiske ’andetheder’, som platformskomponenten indebærer. I en digital tidsalder argumenterer 

flere forskere her for, at konfrontationen med det teknologiske kræver menneskelig fortolkning, for 

at kunne bidrage positivt til en dannelsesproces (Drotner, 2004; Nyboe, 2009; Buckingham, 2006 

m.fl.). Her påpeger Drotner (2004) og Bundsgaard (2017) at mødet med det ukendte - de teknologiske 

’andetheder’ - må mødes af individet med refleksion. Her peger andre forskere dog samtidig på, at 

digital dannelse også må ses i lyset af nogle mere funktionelle og instrumentale færdigheder (Nyboe, 

2009; Gilster, 1997; Buckingham, 2006).  
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I modellens dannelseskomponent tager vi derfor et grundlæggende udgangspunkt i Jeppe Bunds-

gaards (2017) syn på, at digital dannelse udgøres af et samspil mellem instrumentale, analytiske, og 

refleksive kompetencer. Her finder vi Bundsgaards observationer særligt brugbare, da hans arbejde 

med digital dannelse i høj grad forholder sig til en bred forståelse af evner, hos selvsamme målgruppe 

som denne afhandling beskæftiger sig med (i.bid). Hermed trækker vi på flere forskellige teoretiske 

synspunkter i vores forståelse af digital dannelse i et platformsperspektiv: En kombination af færdig-

heder, forståelse og refleksivitet.  

 

 

 

Model 4.3. Dannelseskomponenten af den digitale platformsdannelse 

 

4.3.1. Refleksivitet 

I den digitale dannelseskomponent tilslutter vi os først og fremmest Drotners (2008) samt Bunds-

gaards (2017) forståelse af, at refleksivitetsformåen udgør et nøgletræk ved digital dannelse. Her me-

ner Bundsgaard (2017) at refleksion er en nødvendig kompetence, og samtidig antager han at reflek-

sivitet er det højeste niveau inden for digital dannelse. Drotner (2008) argumenterer for, at refleksi-

vitet handler om evnen til at skabe paralleller mellem det kendte og det ukendte. På linje med Bunds-

gaard, mener hun derfor, at en refleksionsproces er nødvendig for at kunne begå sig i et digitalt vi-

denssamfund og udøve en tiltrækkelig dømmekraft (i.bid). Bundsgaard (2017) beskriver hertil de 
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refleksive kompetencer som det, at kunne forstå de muligheder og udfordringer som teknologien ska-

ber. Dette, både i vores samfund og for det enkelte individ (i.bid).  

 

Vi foreslår dermed, at refleksivitetselementet handler om, hvorvidt de unge mennesker kan reflektere 

over platformens indvirkning på deres digitale adfærd. Herunder, hvorvidt de forholder sig til. At 

platformen har en betydning for deres eget liv og i et større samfundsmæssigt perspektiv. Det reflek-

sive element tillader os dermed at undersøge, hvordan denne refleksivitet kommer til syne hos indi-

videt i praksis. Herunder kan det altså afdækkes hvorvidt, hvordan og på hvilket grundlag de unge 

mennesker reflekterer over platformens indvirkning, og forholder sig til de muligheder og udfordrin-

ger, den tilbyder dem. Her henviser vi således til både muligheds- og udfordringselementet i plat-

formskomponenten – affødt af de tekniske, sociale og kulturelle aspekter af platformens natur. 

 

Refleksivitet, som udledt at den digitale dannelseslitteratur, kan dermed i høj grad forstås som væ-

rende en kognitiv proces. Derfor argumenterer vi for, at inddragelsen af færdigheder og forståelse er 

nødvendig, for opnå en nuanceret forståelse af individets handlinger. Her trækker vi på de forskere 

der, som tidligere nævnt, påpeger at digital dannelse også må indebære nogle funktionelle og instru-

mentale færdigheder (Nyboe, 2009; Gilster, 1997; Buckingham, 2006). 

 

4.3.2. Færdigheder & forståelse  

Den danske medieforsker, Lotte Nyboe (2009) skelner mellem færdigheder og kompetencer i forbin-

delse med digital dannelse. Hvor færdigheder indebærer en specifik kunnen inden for et særligt felt 

handler kompetencer om, at kunne udnytte disse færdigheder i konkrete situationer (i.bid). Nyboes 

forståelse kan derfor relateres til literacy begrebet, hvor Gilster (1997:1) indkapsler forståelse som en 

forlængelse af færdigheder i en digital kontekst: ”the ability to use and understand information, when 

it is presented via computers”. Her udleder vi, at færdigheder og forståelse spiller tæt sammen, da en 

viden om hvordan man anvender teknologien bidrager til en forståelse af hvorfor den fungerer, som 

den gør. Her trækker vi ligeledes på Buckingshams (2006) syn på media literacy, der handler om at 

kunne ’bruge og forstå’ information i en digital virkelighed. Buckingham inddrager her både et prak-

tisk og et funktionelt niveau og påpeger nødvendigheden af, at platformsbrugeren kan 1) tilegne sig 

adgang til mediernes verden, og 2) evne at forstå og analysere på den (i.bid). 
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Disse iagttagelser har således bidraget til vores forståelse af, at de unge platformsbrugere må besidde 

nogle tekniske færdigheder, der giver dem adgang til platformen og dens muligheder. Disse færdig-

heder udspiller sig altså som en grundlæggende viden om, hvad teknologien er og hvordan den kan 

bruges. Færdigheder observeres dermed i dannelseskomponenten som direkte relateret til de unges 

anvendelse af platformen og viden om dens grundlæggende funktioner. Løvlie (Foros & Vetlesen, 

2015), der er særligt optaget af dannelse i et demokratisk perspektiv, argumenterer ligeledes for, at 

digitale medier tilbyder en fordelagtig mulighed for en særlig oplysning. Dette kan i høj grad relateres 

til færdighedskomponenten, da vi anvender Løvlies observation til at understrege, at det kræver rent 

tekniske færdigheder overhovedet at kunne opsøge og indsamle information og viden på en platform. 

Løvlie påpeger i samme forbindelse, at informationsindsamling via nettet samtidig kræver, at man 

kan udøve en tilstrækkelig kildekritik (Foros & Vetlesen, 2015). Vi argumenterer her for, at selve 

indsamlingen af information relaterer sig til færdighedskomponenten, hvor kildekritik og analyse af 

den indsamlede information i højere grad handler om forståelse.  

 

Forståelseselementet i dannelseskomponenten går dermed et spadestik dybere, og søger svar på hvor-

dan målgruppen evaluerer den information, de konsumerer via digitale medier. Her tilslutter vi os 

igen Gilsters (1997) definition af literacy-begrebet, hvor forståelse handler om ”to understand” frem 

for ”to use”. Her trækker vi endvidere på Foros & Vetlesen (2015), der fremsætter, at dannelse på 

digitale medier omhandler, at individet må forholde sig til mangfoldigheden af kilder og information. 

Ved forståelseselementet søger vi dermed at trække fokus videre fra det instrumentelle, og flytte blik-

ket over på en mere analytisk handling hos de unge mennesker: Herunder hvordan de evaluerer den 

information, de indsamler og hvordan udøvelsen af kildekritik udfolder sig hos individet i praksis. 

Derudover søger vi med forståelseselementet at inddrage Gilsters (1997) observation om, at individet 

må være bevidst om den kontekst, som internettet sætter rammen for. Her argumenterer vi således, at 

dette involverer en forståelse af de indforståede normer og konventioner, der gælder; herunder på den 

pågældende platform og for det pågældende mediesprog (Buckingham, 2006). Her henviser vi således 

til afsenderinteresser, motiver og repræsentationer, der lettere kan blive sløret igennem medieret kom-

munikation.  

  

I den digitale platformsdannelse kan dannelseskomponenten altså anvendes til at belyse, hvordan 

individet anvender de muligheder som platformen tilbyder, og samtidig forholder sig til dens udfor-

dringer. Som det påpeges i platformskomponenten, så indebærer individets indtræden på platformen 
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en konfrontation med nye forhold og perspektiver, der både er teknologisk bestemte, men også socialt 

og kulturelt konstruerede. Vi argumenterer således for, at den digitale dannelse indebærer et samspil 

mellem færdigheds- forståelses- og refleksionselementer, der må forstås, ikke som et slutmål eller 

som værende uafhængige af hinanden, men som forskellige praksisser der kan belyse en samlet dan-

nelsesproces.  

 

4.4. En affordance-anvendelse 

For at muliggøre brugen af ovenstående analysemodel i praksis, finder vi det relevant at tilknytte det 

teoretiske koncept om affordances (Gibson, 1977; Hutchby 2001; Norman, 1990). Dette har således 

til formål at skabe en analytisk og praktisk sammenhæng mellem det sociomaterielle perspektiv, ana-

lysemodellen og de empiriske resultater. I sin enkleste forstand søger affordance-konceptet at for-

klare, hvordan samspillet mellem et materielt objekt, aktørens subjektive fortolkning heraf og den 

kulturelle kontekst, konstituerer en række af specifikke handlemuligheder (Plesner & Husted, 2020). 

Dermed lægger teorien sig tæt op af den sociomaterielle tradition, ved at se handlinger som ligeligt 

frembragt af det materielle og det sociale. Med afsæt i affordance-teorien tillader det os dermed at 

anvende den teoretiske analysemodel - digital platformsdannelse – til at forstå målgruppens handlin-

ger, som et resultat af:  

 

 

Model 4.4. Forfatternes egen illustration af affordance-teorien som forstået ud fra litteraturen 

KAPITEL 4 - TEORETISK ANALYSEMODEL



 

 Side 57 af 124 

Psykologiforskeren, James Gibson (1977), var den første til at udvikle begrebet affordances med for-

målet om, at forklare hvordan dyr fortolker og interagerer med naturens fysiske objekter. Den væ-

sentligste pointe bag Gibsons (1977) observationer er, at fysiske objekter automatisk leder dyr til at 

handle på forskellige måder, alt efter den betydning, som dyret tillægger objektet. Her kan affordances 

altså forstås som de handlemuligheder, der udspringer fra dyrets visuelle afkodning - som ligeledes 

afhænger af dyrets natur og karaktertræk. Dette belyser således, hvordan et objekts affordances kan 

række udover dets fysiske repræsentation, hvortil handlemuligheder kan fremprovokeres af den givne 

aktørs behov og kontekst.  

 

Med afsæt i Gibsons forståelse, anvendes affordance-konceptet i dag ofte til at forstå og forklare, 

hvordan forskellige teknologiske objekter kan tillade varierende handlemuligheder, alt efter den på-

gældende bruger (Hutchby 2001; Norman, 1990). I en videreudvikling af konceptet, fremsætter soci-

ologiprofessor, Ian Hutchby (2001:448), hvordan affordances ”(…) are not just functional but also 

relational aspects of an object’s material presence in the world ”. Affordances forstås altså som 

funktionelle, idet en teknologis materielle egenskaber tillader og inviterer til nogle handlinger, men 

samtidig begrænser en række andre handlingsmuligheder (i.bid). Derimod peger det relationelle 

aspekt på, at handlemulighederne samtidig kan variere fra aktør til aktør, alt efter hvordan teknologi-

ens materialitet fortolkes af den, der bruger den (Hutchby, 2001). Modsat Gibson (1977) hævder 

Hutchby (2001) dog, hvordan nogle affordances ikke altid er synligt tilgængelige ved første møde. 

Dette indebærer, at nogle affordances først opstår igennem brugerens praktiske brug og interaktion 

med teknologien. Det muliggør endvidere opdagelsen af ’nye’ affordances, og altså handlemulighe-

der som ikke nødvendigvis var medregnet som en del af oprindelige affordances (i.bid). Hutchby 

(2001) forklarer yderligere, hvordan nogle tiltænkte affordances således risikerer at forblive i det 

skjulte, såfremt individet ikke evner at afkode disse korrekt.  

 

Ligesom Gibson (1977) argumenterer, bliver denne afkodning altså i høj grad et spørgsmål om indi-

videts personlige karaktertræk - herunder tidligere erfaringer og opøvede færdigheder. Derudover 

forudsætter nogle affordances også en forståelse for den kulturelle kontekst og de konventionelle 

regler, hvori objektet bør bruges (Hutchby, 2001). Her pointerer Norman (1990), at det er kombina-

tionen imellem materialitetens ’actual’ og ’perceived’ egenskaber, der udgør den samlede affordance. 

Her påpeger Norman, at de aktuelle egenskaber, såsom fysisk form, afkodes nemmest, hvori de op-

fattede egenskaber er afhængig af konventioner og normer (i.bid). Norman (1990) påpeger dermed, 
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hvordan nogle objekter kan risikere at anvendes ’forkert’, i henhold til designerens intention, grundet 

brugerens kulturelle logik og særlige normsæt. Dette skyldes, at individets sociale kontekst og kultu-

relle forståelse i høj grad er med til at forme, at brugeren kan udlede en bestemt handlemulighed. 

Hertil pointerer Norman (1999), hvordan kulturelle kontekster kan udmunde i en ’kulturel begræns-

ning’ - hermed for nogle bestemte aktører, i henhold til nogle specifikke affordances. Her gælder det 

nemlig, at kulturelle konventioner – måder at gøre ting på – i høj grad må ses som implicerende for, 

hvordan visse objekter kan og bør bruges (Norman, 1999).  

 

Ved at anvende en affordance-tilgang, tillader det os dermed at forstå, hvordan platformen tilbyder 

målgruppen en række forskellige handlemuligheder i en digital dannelseskontekst. Disse handlemu-

ligheder må således forstås som værende frembragt ligeligt af platformens teknologiske repræsenta-

tion, og af målgruppens afkodning heraf. Målgruppens afkodningsproces må derudover forstås som 

værende relationel, men også som kontekst- og intentionsafhængig. En affordance-tilgang muliggør 

dermed en indsigt i, hvordan målgruppens handlinger på platformen må forstås som værende frem-

provokeret af deres egne behov, i en given situation. Ved brug af affordance-teori kan vi således 

forklare, hvordan de materielle egenskaber som platformen består af, afkodes af målgruppen og der-

med fører til bestemte handlingsmønstre i praksis.   

 

Som udledt af affordance-perspektivet er det plausibelt, at ikke alle affordances ved teknologien er 

umiddelbart tilgængelige for målgruppen. Hermed kan vi benytte teorien til at forstå, hvordan nogle 

affordances opstår igennem målgruppens kontinuerlige anvendelse af platformen. I denne forbindelse 

kan vi samtidig observere, hvorvidt der muligvis opstår nye affordances, som ikke nødvendigvis var 

tiltænkt af platformsudvikleren. Her kan vi således benytte affordance-teorien til at opnå indsigt i, 

hvordan disse er opstået på baggrund af brugerne, samt den sociale og kulturelle kontekst, som de 

benytter platformen i. Dette vil samtidig tillade os at forstå, hvorvidt nogle affordances forbliver 

skjulte for målgruppen. Hertil kan vi altså forklare, hvorfor platformen ikke anvendes af målgruppen 

på en pågældende måde. Som det pointeres i affordance-litteraturen, kan kulturelle kontekster ud-

munde i en ’kulturel begrænsning’ for en specifik gruppe aktører. I forlængelse af dette perspektiv 

kan vi dermed undersøge, hvorvidt målgruppen er underlagt nogle kulturelle konventioner – og altså 

nogle bestemte måder at gøre ting på – der skaber en begrænsning for deres anvendelse af platformen 

i et digitalt dannelsesperspektiv.  
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Som affordance-teorien fremlægger, må menneskelige praksisser i et digitalt miljø i høj grad forstås 

ud fra en række af parametre, der rækker ud over en teknologisk materialitet. Ved at knytte en affor-

dance-tilgang til analysemodellen kan vi dermed undersøge, hvordan kombinationen imellem plat-

formens ’reelle’ egenskaber og de egenskaber som målgruppen afkoder af platformen, udgør de af-

fordances, der kan relateres til digital dannelse. Samtidig kan affordance-teorien overordnet set bi-

drage til, at vi kan fremsætte mulige teoretiske forklaringsårsager for de empiriske resultater. 
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» Kombinerer man misinformation 
med fingererede nyheder, og ind-
regner irrationel gruppetænkning, 
så står den på: Happy hour på fake 
news « 
 

- Hendricks (2020) 

5 ANALYSE 
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Kapitel 5 – Analyse  

Det følgende afsnit danner rammen for afhandlingens analyse. Analysen har til formål at undersøge, 

hvordan digitale platforme kan forstås som en dannelsesarena, samt hvordan platformen kan indgå 

som et element i unge menneskers dannelsesproces. Overordnet set vil analysen tage sit udgangspunkt 

i de teoretiske komponenter fra digital platformsdannelse, ved at anvende disse på den empiriske case. 

Dermed vil den aktuelle coronavirus, som kommet til udtryk via platformen Instagram, samt mål-

gruppens adfærd med afsæt i denne situation, være omdrejningspunktet for analysens resultater.  

 

Analysen består af to delanalyser. I første delanalyse, kapitel 5.1, vil det blive undersøgt, hvordan 

Instagram kan forstås som en dannelsesarena. Her vil det således blive afdækket, hvordan corona-

relateret kommunikation kommer til udtryk via Instagram. I tråd med den digitale platformsdannelse 

søger vi her at identificere de muligheder og udfordringer, der relaterer sig til platformsfænomenet. 

Afslutningsvis vil det analyseres, hvordan disse relaterer sig til digital dannelse og dermed, til plat-

formen som en dannelsesarena.  

  

Dernæst vil anden delanalyse, kapitel 5.2, afdække målgruppens digitale adfærd i deres praktiske 

møde med corona-relateret kommunikation på Instagram. Her vil det således blive undersøgt, hvor-

dan målgruppen forholder sig til de muligheder og udfordringer, der kan relateres til Instagram som 

dannelsesarena. I tråd med den digitale platformsdannelse vil dette således bidrage til en forståelse 

af, hvordan digital dannelse udfolder sig, og dermed hvordan målgruppens indtræden på den digitale 

platform, fungerer som et led i en digital dannelsesproces. 

 

5.1. Delanalyse 1  

Som beskrevet i kapitel 4 om digital platformsdannelse, tilslutter vi os Drotners (2004) observationer 

om, at den digitale platform udgør en materiel ’andethed’ – der udvider dannelsesarenaen, ved at byde 

på nye og ukendte perspektiver. Som Drotner (2004) argumenterer, så kan digitale medier og dens 

forskellige udtryksformer opøve individets digitale dannelse. I den følgende delanalyse vil det derfor 

undersøges, hvordan disse udtryksformer kan identificeres på Instagram under den aktuelle corona-

krise. 

 

KAPITEL 5 - ANALYSE



 

 Side 62 af 124 

Som fremsat i afhandlingens analysemodel, argumenterer vi for, at den digitale platform udgør et 

samspil mellem medieret kommunikation og programmeret socialitet, der påvirker og konstituerer 

rammerne for de unge mediebrugere. I følgende afsnit vil det derfor blive undersøgt, hvordan Insta-

gram kan forstås som en dannelsesarena, med afsæt i den empiriske case. I tråd med den digitale 

platformsdannelse søger vi her en forståelse af, hvordan kommunikation påvirkes i et online miljø; 

herunder hvornår den aktiveres; af hvem, med hvilket formål og ifølge hvilke mekanismer. På bag-

grund af dette vil de muligheder og udfordringer, der relaterer sig platformsfænomenet, blive identi-

ficeret. Nærværende delanalyse vil afslutningsvis undersøge, hvordan disse kan sættes i forbindelse 

med digital dannelse, og dermed, til platformen som en dannelsesarena. 

 

5.1.1. Platformen & coronavirus på Instagram 

En platforms-infodemi  

Fra litteraturen ved vi, at den tiltagende platformspopularitet har medført en stor og stadigt voksende 

overforsyning af information (Holton & Chyi, 2012; Park, 2019). Dette gør sig i høj grad gældende 

under den aktuelle corona-pandemi, hvor flere eksperter og medieanalytikere påpeger, at der har væ-

ret en eksplosiv, og fortsat, stigning af kommunikation på de sociale medier (Sørensen, 2020; Bahn 

& Gjerding, 2020; Richtel, 2020). Det betyder, at brugere på digitale platforme må navigere i et kom-

pliceret landskab, når de skal at filtrere i store mængder af platformsindhold (Park, 2019).  

 

Ifølge Vincent Hendricks, professor i filosofi og centerleder på Center for Information- og Boblestu-

dier på KU, har de sociale medier under den aktuelle corona-krise, i høj grad overtaget det offentlige 

rum (Sørensen, 2020). Hendricks’ observation er således i tråd med andre opråb fra både eksperter 

og myndigheder, der konkluderer, at vi ikke kun er ramt af en dødelig virus-pandemi, men også en 

pandemi af information: En såkaldt infodemi (Bahn & Gjerding, 2020; Richtel, 2020).  

 

Denne såkaldte infodemi kommer til udtryk via de tusindvis af posts, tags og konti, der relaterer sig 

til coronavirus på Instagram (Instagram, 2020). Foruden den private bruger, er platformen forsynet 

med indhold fra en bred vifte af aktører, med mange forskellige budskaber og udtryksformer (se bilag 

11-18). Heriblandt har statslige aktører, såsom statsministeren (bilag 11) og Dansk politi (bilag 12), 

formidlet de nyeste og vigtigste forholdsregler, via deres respektive Instagram-profiler. Dertil kom-

mer indhold fra diverse medier og nyhedskanaler (bilag 13), der holder brugerne opdateret med det 
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seneste nye inden for krisen. Derudover har diverse kendisser og influencere ligeledes aktivt videre-

delt gode råd, retningslinjer og personlige holdninger om coronavirus, til deres mange trofaste følgere 

(bilag 14-17). Siden pandemiens begyndelse, har der således floreret en stor mængde af corona-rela-

teret indhold på Instagram, og i øjeblikket er der over 18 millioner posts med hashtagget #coronavirus 

på platformen (i.bid). Eksemplerne ovenfor understøtter dermed litteraturens udpensling af, at der 

opstår et kompliceret landskab, når platformen overforsynes af kommunikation (Park, 2019).  

 

Som følge af indholdsmængden på sociale medier, har både WHO og EU erklæret misinformation 

som en af de største udfordringer under corona-krisen (Frenkel, Alba & Raymond, 2020; Ritzau, 

2020). Det er ifølge flere forskere en tydelig konsekvens af, at flere og flere vælger de sociale medier 

til at søge information (Bahn & Gjerding, 2020). Her bliver det fremsat, at jo mere indhold der søges, 

des mere bliver der tilgængeligt og des bedre forhold har misinformation for at sprede sig (i.bid). Det 

viser en ny rapport fra konsulenthusene Common Consultancy og Analyse & Tal, der har undersøgt 

den globale spredning af misinformation om coronavirus på de sociale medier (Bahn & Gjerding, 

2020). Her fremsætter Rebecca Adler-Nissen, professor og leder af forskningsgruppen Digital Disin-

formation, at den mest oplagte forklaring på den stigende mængde af misinformation er, at der gene-

relt mere information om COVID-19 på nettet, i takt med at smitten spredes (i.bid). Her peger hun 

således på en proportionel sammenhæng mellem mængden af generel information og misinformation 

på sociale medier (Bahn & Gjerding, 2020). 

 

Som udledt af litteraturen, får en overforsyning af information altså konsekvenser for både producen-

ter og forbrugere, når platformen tillader adgang til så bred en vifte af aktører (Holton & Chyi, 2012). 

Dette er corona-krisen dermed et godt eksempel på. Ifølge Zeth Edwardsen, der er softwareudvikler 

og dagligt arbejder med digitale plaforme, er det i bund og grund ’convenience’, der trækker den store 

brugergruppe ind på platformene (bilag 10). Her påpeger han, at fordi Instagrams brugere har en 

positiv følelse med platformen og bruger den som primær kommunikationskanal, stoler de derfor på, 

at platformen viser dem relevant indhold (i.bid).  

 

Opmærksomhedsøkonomien - når brugeren bliver produktet 

I forbindelse med corona-krisen påpeger Eske Vinther-Jensen, der er direktør i Common Consul-

tancy, at en lang række af folk misbruger den store interesse for coronavirus, til at fremme deres egne 

dagsordener (Bahn & Gjerding, 2020). Dette kan eksempelvis være en søgen efter politisk opbakning, 
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klik eller penge (i.bid). Andrew Pattinson, der er leder af digitale løsninger hos WHO, oplever lige-

ledes en tydelig stigning af profitister, der udnytter internettrafikken under krisen: “There are self-

appointed experts, people working from anecdote, or making up wild claims to get traffic or notori-

ety” (Richtel, 2020). Det understøtter således litteraturens identificering af, at man kan observere en 

dobbelt logik på de sociale platforme – offentlig deltagelse på den ene side og kommercielle interesser 

på den anden (Jørgensen & Kaye, 2019). 

 

I forbindelse med coronavirus bliver dette tydeliggjort på Instagram, hvor danske kendisser og brands 

netop har udnyttet krisen til at monetarisere deres følgere. Eksempelvis har den danske tv-vært, Emil 

Thorup, tilbudt at hjælpe brands og butikker, ved at sprede ’en god deal eller rabatkode’ til hans knap 

95.000 følgere (bilag 16). Her har de danske modebrands, Buch Copenhagen og Elsa Adams Couture, 

ligeledes set et økonomisk potentiale i den forestående krise, og har derfor designet moderigtige 

mundbind, som promoveres via deres Instagram-profiler (bilag 16).  

 

Ovenstående er således et godt eksempel på, at Instagram bliver kurator for en markedsplads, hvor 

mødet mellem købere og sælgere får en vigtig rolle, og hvor platformens rolle som forretningsmæssig 

aktør kommer til udtryk. Som det blev udledt i litteraturen, bliver relationen mellem de økonomiske 

og sociale interesser et nøgletræk, når vi kigger på platformen som et profitabelt marked (Helmond, 

2015; Gillespie, 2010; Jørgensen & Kaye, 2019). I et sådant platformslandskab, hvor brugerne udgør 

et kolossalt publikum og hvor producenter søger en effektiv levering, påpeger Zeth Edwardsen, at 

brugeren er produktet (bilag 10). Her uddyber han: ”Det, der er så sjovt i den her branche er, at når 

brugerne anvender en gratis service, er det dem, der er produktet” (i.bid).  

 

Det er en pointe, der ligeledes bliver tydeliggjort af Hendricks, i hans nye bog ”Vend verden: genvind 

autonomien i en digital tidsalder” (Hendricks, 2020). Her henviser han til, at information i overflod 

har sin pris - for det, som information forbruger, er modtagerens opmærksomhed (i.bid). Han argu-

menterer således for, at opmærksomhed i informationstidsalderen er et flygtigt aktiv (Hendricks, 

2020). Her uddyber han, at opmærksomhed er et nulsumsspil - for bruges opmærksomheden på noget, 

bruges den automatisk ikke på noget andet: ”Det er en integreret del af de sociale medier og platfor-

menes forretningsmodel, at vi som brugere hele tiden bliver mindet om, at vi skal være bange for at 

gå glip af noget” (i.bid: 32).  
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Her fremsætter den Europæiske Revisionsret at det særligt er de mere følsomme områder, som sund-

hed, klima og migration, der igangsætter og fastholder opmærksomheden (Ritzau, 2020). Det under-

støtter Eske Vinther-Jensen, der påpeger, at vi som mennesker er mere tilbøjelige til at dele informa-

tion, hvis vi er i vores følelsers vold (Bahn & Gjerding, 2020). Det kan eksempelvis være, hvis vi er 

bange, forvirrede eller forskrækkede, som mange mennesker har oplevet under corona-krisen. Her 

forklarer han: ”(..) der en meget større følelsesmæssig involvering i emnet. Derfor bliver folks reak-

tioner også mere følelsesbetonede, og man reagerer lettere på provokerende eller tabloidt indhold. 

Dømmekraften svækkes” (Bahn & Gjerding, 2020).  

 

Som både Eske Vinther-Jensen og Andrew Pattinson påpeger, så er den stigende interesse for coron-

avirus blevet anvendt, til at fremme økonomiske og politiske dagsordener på de sociale medier. Dette 

bekræfter således det, vi kan udlede af litteraturen: At de mange forskellige typer af interessenter har 

forskellige incitamenter for anvendelse af platformen (Helmond & van der Vlist, 2019). Herunder, at 

de profitsøgende parter altid vil søge at drage økonomisk fordel af den voksende brugerbase (Jørgen-

sen & Kaye, 2019). Som både Edwardsen og Hendricks påpeger, så bliver det altså essentielt at forstå 

platformsbrugeren som et produkt, hvor opmærksomhed og engagement er blevet den nye valuta. Her 

kan corona-krisen således udgøre et godt eksempel på, at brugernes opmærksomhed er noget der skal 

fanges og fastholdes, og at følelsesmæssig involvering således bliver et fordelagtigt redskab. Når 

kendisser som Emil Thorup og diverse virksomheder søger at drage profit af deres følgere, illustreres 

Gillespies (2010) pointe om, at den aktive deltagelse på platformen forbinder de sociale interesser 

med de økonomiske.  

 

Et spørgsmål om politik 

Som vi ved fra litteraturen, så er digitale platforme nødsaget til at moderere i de massive mængder af 

indhold, som gøres offentligt tilgængeligt (Gillespie, 2018; Jørgensen & Kaye, 2019). Her påpeger 

Gillespie (2018) at indholdsmoderation har et dobbelt formål: Det sættes i værks, både for at beskytte 

platformens brugere, men i lige så høj grad for at bevare platformens image i den generelle offentlig-

hed. Det kan derfor antages, at indholdsmoderation udgør en særlig central disciplin i forbindelse 

med coronavirus, da krisen, som tidligere nævnt har medført en eksplosiv stigning af information på 

de sociale medier.  
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Thomas Albrechtsen, der arbejder med store datamængder på sociale medier, vurderer at de sociale 

platforme besidder et stort ansvar for at bekæmpe den ’infodemi’, der er opstået i forbindelse med 

coronavirus (Bahn, Andersen & Gjerding, 2020). Her henviser han til, at de digitale platforme har 

fået et særligt ansvar under corona-krisen for at beskytte deres brugere mod misinformation og vild-

ledende indhold (i.bid). Som han pointerer: ”Her er det gået op for alle, hvor stor en rolle de sociale 

medier egentlig har (..).  I forlængelse heraf bliver det da også fremhævet, at tech-giganternes indsats 

mod misinformation under krisen har været ’uden historisk fortilfælde’ (Bahn, Andersen & Gjerding, 

2020). Her tilslutter andre eksperter sig, at de største sociale medievirksomheder har gjort en stor 

indsats, for at leve op til deres ansvar som ’gatekeepers’ for netop deres netværk (Marr, 2020; Wong, 

2020)  
 

I forbindelse med coronavirus annoncerede Instagram i slutningen af marts en række af større mode-

rationsændringer, som har til hensigt at: ”Keep people informed, safe, and supported on Instagram 

during COVID-19” (Instagram, 2020). Dette indebærer således en omstrukturering i brugergrænse-

fladen, som tillader brugeren en nemmere adgang til ’troværdig’ og ’retvisende’ information, men 

samtidig også en udvidelse af platformenes tidligere retningslinjer for indholdsmoderation (i.bid). 

Ifølge Instagram vil deres nye indholdspolitikker således blandt andet forsøge at ”fjerne indhold, der 

har potentiale til at gøre skade i den virkelige verden” (Instagram, 2020). Platformens proces med at 

fjerne det ’dårlige’ indhold, er imidlertid flerformet: Den er først og fremmest automatiseret, hvor 

algoritmer automatisk opdager og sletter det indhold, der åbenlyst overtræder retningslinjerne (Leaver 

et. al, 2020). Derudover er den manuel, og her påpeger Instagram selv, at det er op til platformens 

globale team, at vurdere hvorvidt en anmeldelse er berettiget (Instagram, 2020). I denne forbindelse 

kommer Gillespies (2018) pointe altså til udtryk: At platformens politikker ofte baseres på et ’skøn’ 

om, hvad platformen forventer, at dens brugerne vil finde stødende.   

 

Som udledt af litteraturen, så sammensættes og konstrueres platformsarenaen i høj grad uden for 

brugerens kontrol (Jørgensen & Kaye, 2019). Det bliver corona-krisen således et godt eksempel på, 

da vi ser at Instagram modererer i platformens indhold, både ved hjælp af automatisering og manuelle 

subjektive vurderinger. Som tidligere nævnt, så udmelder Instagram i forbindelse med krisen, at de 

ikke vil blot vil fjerne uønsket indhold, men også tillade en ’nemmere’ adgang til en bestemt slags 

troværdig information. Her antages det altså, at Instagram via deres indholdsmoderation dirigerer 

brugerne i en ønsket retning: Ved at eksponere brugerne for prioriteret indhold, og samtidig skjule 
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og/eller fjerne det indhold, der ikke findes ’Instagram-venligt’. Dette bekræfter således Gillespies 

(2018; 2010) pointe om, at selvom platformens infrastruktur forbliver skjult for brugerne, så har den 

en stor indflydelse på, hvordan de opfatter verden omkring dem. 

 

Dem der konsumerer, og dem der producerer  

Flere forskere i litteraturen påpeger, at slørende grænser mellem producenter og forbrugere medvirker 

til, at plaformen overforsynes af indhold (Holton & Chyi, 2012; Park, 2019). Denne sløring sker på 

baggrund af, at platformen udfordrer grænserne og forholdsdynamikkerne mellem dem, der produce-

rer, og dem, der konsumerer (Wilding et. al, 2018). 

 

Vincent Hendricks (2020) fremsætter i denne forbindelse, at alle mennesker har fået en megafon til 

offentligheden via de sociale platforme. Her påpeger han dog, at muligheden for at få opmærksom-

hed, ikke er ligeligt fordelt (i.bid). Ifølge Hendricks (2020) bliver det derfor interessant - ikke det, at 

alle har fået en stemme, men om ens stemme rent faktisk bliver hørt (i.bid). Her peger han således på, 

hvem der har trafikken på nettet; i den vestlige verden er top-10 med flest følgere på tværs af alle 

sociale platforme én fodboldspiller, otte sangere og én reality-stjerne (Hendricks, 2020). Her proble-

matiserer han, at det på sociale platforme er dem med flest følgere, der bliver hørt - og som han 

uddyber: ”Ingen Barack Obama, ingen Dalai Lama, ingen Stephen Hawking, ingen Magrethe Vest-

ager” (i.bid).  

 

I forbindelse med coronavirus kommer det særligt til syne, at de producerende forbrugere får en vær-

difuld og magtfuld stemme på Instagram; herunder influencere, skuespillere, berømtheder og andre 

med ’mange følgere’. Som tidligere påpeget, har en lang række af ovenstående persongrupper netop 

deltaget aktivt i, at sprede budskaber, gode råd og personlige holdninger på Instagram under corona-

krisen (bilag 14-15). Her medgiver Hendricks (2020) at denne nye type aktør – navnligt influenceren 

- er trådt særligt frem på scenen i den omsiggribende opmærksomhedsøkonomi. Her peger han på, at 

selvom de ofte er ganske unge mennesker, kan det give store afkast på den politiske, kulturelle og 

økonomiske bane, at involvere sig med influencere (i.bid). I deres bog, ”Instagram”, forklarer Leaver 

et. al. (2020), at Instagram ikke oprindeligt havde forudset potentialet til, at individuelle brugere 

kunne rekonceptualisere platformen til kommercielle formål. Her påpeger forfatterne, at selvom In-

stagram ifølge dens udviklere blot er ”a fun and quirky way to share your life with friends”, så har 
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den tiltagende popularitet af influencere videreudviklet på platformens oprindelige affordances 

(i.bid). Dette har således skabt en Instagram-’økonomi’, hvor influencere intentionelt tiltrækker en 

stor følgerskare, og dermed ikke kommunikerer blandt ’venner’, men udgiver indhold som en aner-

kendt, offentlig person (Leaver et. al, 2020). 

 

At producerende forbrugere får en værdifuld og magtfuld stemme på Instagram er corona-krisen så-

ledes et tydeligt eksempel på. Her ser vi netop, at politiske og samfundsmæssige aktører har anvendt 

en række af influencer-alliancer, som et taktisk led i spredningen af vigtige budskaber (14;17). En af 

dem, der især har opnået en position som anerkendt, offentlig person på Instagram, er influenceren 

Anders Hemmingsen. Med sine 927.000 følgere, er han en af Danmarks mest fulgte personer, og 

herunder appellerer han særligt til den unge målgruppe med sine satiriske og humoristiske opslag 

(Instagram, 2020; bilag 14a). Af den årsag er Hemmingsens Instagram-profil blevet hyppigt anvendt 

som taktisk talerør under corona-krisen, og herunder også af både statsminister, Mette Frederiksen, 

og det danske politi (bilag 14). Her har Hemmingsen således indvilliget i at dele en række videoer, 

hvor både statsministeren og rigspolitichefen appellerer personligt til hans mange følgere om at følge 

myndighedernes anbefalinger (bilag 14). Som Mette Frederiksen siger i den besked, hun leverer via 

Hemmingsens profil: ”Hej alle sammen. Anders har været så sød at hjælpe mig med, at jeg kan give 

jer en rigtig, rigtig vigtig besked (..)” (bilag 14b). Her antages det altså, at Mette Frederiksen anvender 

en influencer som Anders Hemmingsen, med det formål at mobilisere hans betydelige følgerskare og 

den troværdighed, hans følgere tillægger ham som ’offentlig person’. Næsten 600.000 visninger fik 

statsministerens besked på Hemmingsens profil (bilag 14b), til sammenligning med et eksempel fra 

statsministerens egen profil, hvor et tilsvarende opslag i skrivende stund har 27.000 like-tilkendegi-

velser (bilag 11).  

 

Ovenstående eksempel tegner således et billede af det, som Hendricks (2020) problematiserer: At der 

sidder få store aktører, der har størstedelen af opmærksomheden og dermed den største mulighed for, 

at nå ud med budskaber til den generelle offentlighed. Som han påpeger: ”Opmærksomhed på nettet 

følger ikke en normalfordeling som højde, drøjde og begavelse (..) den er potenslovsfordelt, hvor få 

har mest og typisk får endnu mere” (i.bid). Selvom statsministeren besidder en langt større autoritet 

i forbindelse med coronavirus, understøttes Hendricks pointe (2020) om, at det handler om opmærk-

somhed, og at den er ikke nødvendigvis er ligeligt fordelt. Under corona-krisen besidder Mette Fre-

deriksen i særdeleshed en af de vigtigste stemmer, men ud fra ovenstående eksempler kan vi altså 
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udlede, at hendes stemme bliver ’hørt’ af flere på Hemmingsens profil. Som tidligere nævnt, proble-

matiserer Hendricks (2020), at det er dem med flest følgere, der bliver hørt på de sociale medier. I 

relation hertil kan det altså antages, at platformens mellemkomst og dertilhørende platforms-’øko-

nomi’, kan hænde at udfordre opfattelsen af, hvem der har den vigtigste stemme. Dette ses i lyset af, 

at en rollemodel på Instagram bliver målt og vejet på en anden måde, end i det virkelige liv – herunder 

antagelsesvis i følgere, likes og engagement.  

 

Som udledt af litteraturen, så medvirker den aktive deltagelse ligeledes til, at brugergenereret indhold 

får en vigtig betydning for kommunikationslandskabet (Holton & Chyi, 2012; Park, 2019). Her har 

Thomas Albrechtsen observeret, at en stor del af den corona-relaterede information og misinforma-

tion, der florerer på de sociale platforme, tager form som brugerskabt indhold (Bahn, Andersen & 

Gjerding, 2020). Her uddyber han, at rigtig mange brugere konsumerer og videresender misinforma-

tion med gode intentioner, fordi de er bange og gerne vil hjælpe andre (i.bid). I forbindelse med 

coronavirus er de mange brugergenererede opslag på Instagram således et godt eksempel på denne 

spredning af information; hvor forholdsregler, guides og gode råd, er blevet skabt og distribueret i 

rekordfart af brugere (bilag 17). Eksempelvis har brugere produceret og videredelt indhold med gode 

råd om brug af medicinske midler som ibuprofen, opskrifter på hjemmelavet håndsprit, og guides til 

at vaske hænder korrekt (i.bid). 

 

Ovenstående eksempler bekræfter således litteraturens identificering af, at førhen ’inaktive’ publi-

kummer kan tilegne sig en magtfuld position som både borgere og skabere (Wilding et. al, 2018). Her 

ser vi i forbindelse med corona-krisen, at både influencere og almindelige brugere bliver til ’produ-

cerende forbrugere’, hvilket i høj grad former kommunikationslandsskabet og det corona-relaterede 

indhold, der florerer på Instagram.  

 

Internet-memes og den offentlige diskurs 

I litteraturen fremkom det, at platformens særlige sprog – dens særlige stilart, logik og kommunika-

tionsform - har en stor betydning for arten af det indhold, der florerer (Leaver et. al, 2020; Gibbs et 

al. 2015; Meese, Arnold, Nansen & Carter, 2015). Dette sprog inviterer således til en særlig form for 

aktiv deltagelse, da det formes, udvikles og opnår mening igennem brugernes anvendelse (i.bid).  
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I forbindelse med coronavirus er der særligt oplevet en stigning af internet-memes, meme-profiler og 

satiriske indslag på Instagram (Zaki, 2020). Selvom memes ikke er unikke for Instagram, argumen-

teres der for, at denne udtryksform på mange måder korrelerer med Instagrams etablerede kommuni-

kationsform, og dermed den visuelt, medierede kommunikation (Leaver et. al, 2020). Memes kan 

hertil defineres som en visuel gimmick eller joke, ofte udformet som et billede eller en video, supple-

ret med et stykke tekst (Mehlsen & Hendricks, 2018). Flere forskere påpeger, at memes, og deres 

finurlige samspil mellem tekst og billede, har fået stor betydning for vigtige samfundsdiskurser og 

meningsskabelse (Knobel & Lankshear, 2007; Huntington, 2013). Dette skyldes, at kombinationen 

mellem humor og visualiseringer fungerer som et stærkt virkemiddel i dekonstruktionen af komplekse 

tanker og ideer (Huntington, 2013). I forlængelse heraf understøtter Zeth Edwardsen, at memes netop 

har opnået sin popularitet på tværs af platforme, fordi de appellerer til brugerens humoristiske sans 

(bilag 10). Her understreger han, at brugerne leder efter underholdning og memes er sjove, letfordø-

jelige og derfor en populær udtryksform på Instagram (i.bid).  

 

Dette bliver tydeliggjort under corona-krisen, hvor der blandt andet er opstået flere nye corona-rela-

terede meme-profiler med navne som @coronamemesdk og @corona_memes_covid19 (Instagram, 

2020). Her laver profilerne sjov med emner som hamstring af toiletpapir, social afstand og livet i 

karantæne (i.bid). Eksempelvis finder man på profilen @coronamemesdk en gimmick, hvor Nik & 

Jay synger kæmpehittet ”En dag tilbage” og i sangen spørger: ’hvad ville du gøre, hvis du kun havde 

én dag tilbage at leve i?’ (bilag 18). Videoen vender sig herefter til optagelser af et supermarked, hvor 

folk hamstrer toiletpapir i panik, hvilket i flere lande var en negativ effekt af frygt for lockdown 

(i.bid). Dette eksempel illustrerer således, hvordan memes muliggør en sjov og sarkastisk tilgang til 

et ellers alvorligt emne, samt hvordan memes kan tilvejebringe en underforstået pointe/holdning via 

det visuelle og det underholdende. Når toiletpapirs-hamstring visualiseres via en indforstået joke, kan 

der altså samtidig ligge en forståelse af, at det at hamstre er forkert, eller at dem, der har hamstret bør 

udskældes.  

 

Dertil florerer der ligeledes en stor mængde memes, der inddrager politiske og samfundsmæssige 

debatter i en underholdende facon. Eksempelvis finder man på profilen @coronavirus.meme en meme 

der illustrerer, at man aldrig må spørge om følgende: En kvinde om hendes alder, en mand om hans 

indkomst, eller Kinas regering om det reelle smittetal i landet (bilag 18). I et andet eksempel kan man 

via et meme se, at Sveriges myndigheder har taget en mindre restriktiv tilgang til inddæmning af 
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smitte, end Danmark har (bilag 18). Dette illustreres igennem en ung mand, der går med sin kæreste 

i hånden, men kigger efterstræbende efter en anden kvinde. Manden i memen illustrer således Sveri-

ges myndigheder, der kigger længselsfuldt efter den ’røde kurve’ (red: Den, hvor sundhedsvæsenets 

kapacitet overskrides), imens kæresten, den ’grønne kurve’, kigger uforstående på ham (red: Sveriges 

myndigheder) (bilag 18).  

 

Ovenstående er dermed eksempler på, at memes ikke blot kan eller bør forstås i deres isolerede sati-

riske form. I eksemplerne ovenfor bliver der netop lavet sjov med, at Kina tilbageholder vigtige op-

lysninger om smittekæder, samt at Sverige sigter mod en rød smittekurve, der kan have store konse-

kvenser for deres samfund. Det antages derfor, at memes, udover at fungere som underholdning, 

samtidig tilvejebringer vigtige informationer og særlige politiske forståelser af corona-krisen. Der-

med kan memes medvirke til at forme den kulturelle diskurs omkring de emner, de engagerer sig 

med, som i dette tilfælde er corona-krisen.   

 

Som udledt af litteraturen, er platformsproget baseret på fælles former for kommunikation og normer, 

der opstår igennem interaktion mellem platformen og dens brugere (Gibbs et. al, 2015). I den forbin-

delse påpeger Hendricks (2020), at normer er en måde at kodificere og systematisere den information 

på, der leder til en efterstræbelsesværdig adfærd. Her mener han, at det kan blive et problem, hvis der 

ikke er korrekt information til rådighed (i.bid). Han uddyber: ”Kombinerer man misinformation med 

fingererede nyheder, og indregner irrationel gruppetænkning, så står den på: Happy hour på fake 

news” (Hendricks, 2020: 113). Det, vi kan udlede af Hendricks’ pointe er således, at normer og ’grup-

petænkning’ kan have en stor indflydelse på, hvordan vi opfatter kommunikation omkring os. Da 

platformssproget, som udledt af litteratruren, baseres på fælles konventioner, får det derfor en central 

betydning under corona-krisen. Her antages det, at når memes bliver en naturlig del af den accepte-

rede ’norm’ på Instagram, bliver muligheden for at kamuflere underforståede meninger og budskaber 

dermed større. Det antages derfor, at memes kan fungere som en informationskilde, der indirekte har 

mulighed for at forme diverse diskurser og meningsskabelser, da de som en naturlig del af platforms-

sproget, blender ind og appellerer til brugerens søgen efter underholdning.  

 

Filterbobler – hvad skjuler platformen for dig?  

I litteraturen fremgår det, at algoritmer og herunder dataindsamling, har en betydelig indflydelse på, 

hvordan platformens brugere får adgang til information: Hvilken slags, fra hvem, og på hvilket 

KAPITEL 5 - ANALYSE



 

 Side 72 af 124 

tidspunkt (Bucher, 2018; Gillespie, 2014; Willson, 2017). Her påpeger Bucher (2018), at brugere ikke 

længere får det, de ser – men at det de ser, er direkte afledt af det, de tidligere har gjort. Her henviser 

hun således til den enorme dataindsamling, og den stigende anvendelse af profilering, der bruges til 

at præsentere brugere for en personificeret oplevelse, på baggrund af tidligere online aktiviteter 

(i.bid).  

 

Ifølge Eli Pariser (2011) lever vi i stigende grad i en algoritmisk filterboble. I bogen ”The Filter 

Bubble: What the Internet is Hiding from You”, problematiserer Pariser (2011), at der på baggrund 

af den øgede dataficering opstår nye ’økosystemer’ af information, hvor brugere konsekvent lever i 

en ensformig, overpersonificeret ’boble’. Udtrykket ’filterboble’ refererer således til resultaterne af 

de algoritmer, der dikterer, hvad vi støder på når vi er online og eksempelvis på en platform. Ifølge 

Pariser (2011) skaber disse algoritmer altså et unikt informationsunivers for hver enkelt af os, hvilket 

fundamentalt ændrer den måde, vi møder information på. I relation til dette, fremgår det endvidere af 

litteraturen, at dette informationsunivers gøres tilgængeligt ud fra en subjektiv forståelsesramme, der 

ikke synes tilgængelig for brugerne (Mittelstadt & Floridi, 2015). Zeth Edwardsen understøtter her, 

at det, der er den største trussel mod vores selvforståelse, er at vi lever i en osteklokke: ”Vi er over-

bevist om, at det vi ser er rigtigt. For vi deler mening med dem, vi lytter til” (bilag 10).  Som Pariser 

(2011) ligeledes beskriver det: ”Your computer monitor is a kind of one-way mirror - reflecting your 

own interests”. 

 

I forlængelse heraf problematiserer Emily Taylor, administrerende direktør for Oxford Information 

Labs, ligeledes den stigende automatisering af de sociale medier. Her udtrykker hun en bekymring 

over, at vi lever i en kurateret boble (Hern, 2017). Som hun fremsætter: ”We now exist in these cura-

ted environments, where we never see anything outside our own bubble … and we don’t realise how 

curated they are” (ibid). Her peger hun på en undersøgelse, der viser, at mere end 60% af brugere er 

udvidende om, at platformen kuraterer deres nyhedsfeed (Hern, 2017). Dette udgør, ifølge Taylor, et 

stort problem, når det i virkeligheden er størstedelen af det indhold, som en given bruger abonnerer 

på, der aldrig vil blive vist for dem (i.bid).  

 

Taylors observationer er dermed i tråd med Buchers (2018) pointe fra litteraturen om, at når vi ind-

træder på en platform, så er vores realitet aldrig givet på forhånd, men at den vækkes til live og 

aktualiseres igennem algoritmer. Her forklarer Zeth Edwardsen, at Instagrams algoritme opererer med 
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flere forskellige formål (bilag 10). Først og fremmest forklarer han, at Instagram gerne vil have, at 

dens brugere ’adopterer’ nye ting på platformen, som øger den generelle brug af Instagram (i.bid). 

Derudover er den baseret på profilering, der handler om at skaffe viden om brugeren og levere ’rele-

vant’ indhold herefter - hvilket baseres på brugerens tidligere kliks, likes, engagement og interaktion 

med indhold (bilag 10). Her ræsonnerer Edwardsens observationer i høj grad med Parisers (2011), 

der beskriver mediet som et ’ensidet spejl’, der reflekterer brugerens egne interesser. Her påpeger 

Edwardsen yderligere, at denne profilering tilmed er langvarig, hvilket blot intensiverer at brugeren 

lever i en ensformig osteklokke (bilag 10). Som han forklarer: ”Når du først har engageret med noget 

én gang, så skal der meget til, før det forsvinder igen - for algoritmen spiller på, at du har været 

interesseret i det før (..) det vil sige, at det kræver rigtigt meget af dig, før du kommer væk fra et eller 

andet, du har liket (..) det er nærmest ligesom en fængselsdom, du aldrig kan gå helt tilbage på. Den 

vil altid være på din straffeattest” (i.bid). Edwardsen bekræfter således Gillespies (2014) observation 

om, at platformen anvender de nemmest identificerbare informationer til at skabe en uperfekt men 

’tilstrækkelig’ afdækning af det, der i litteraturen kaldes en algoritmisk identitet.  

 

I forbindelse med corona-krisen, kan spørgsmålet om filterbobler dermed blive særlig centralt. Her 

antages det, at hvis brugerne befinder sig i en digital ’boble’ af den samme slags information, så 

risikerer de at blive bekræftet i det, de tror, de allerede ved. Dette bliver dermed et resultat af, at de 

eksponeres for mange af de samme typer af information, baseret på deres tidligere online tilkendegi-

velser af, hvad de interesserer sig for. I forlængelse heraf kan det altså problematiseres, at brugeren 

højst sandsynligt vil blive eksponeret for synspunkter, der ræsonnerer med deres egne holdninger. I 

forbindelse med corona-krisen kan dette således skabe en begrænsning for, at brugerne kan opnå en 

nuanceret indsigt i emnet, såfremt de danner sig en holdning ud fra deres unikke informationsunivers. 

Da der som tidligere nævnt er en høj følelsesmæssig involvering i emnet, blev det udledt, at brugere 

samtidig bliver mere modtagelse over for budskaber af enhver karakter. Her kan det altså antages, at 

brugere, særligt i forbindelse med coronavirus, kan risikere at blive dybere investeret i deres eget 

verdenssyn. 

 

Som Edwardsen samtidigt påpeger, så vil platformsbrugere blive forfulgt af deres tidligere digitale 

adfærd, hvilket gør det svært at undslippe den ’filterboble’, som flere eksperter peger på, er kende-

tegnet ved platformsarenaen. I takt med at platforme er blevet en integreret del af vores hverdag, kan 

ovenstående således bekræfte det, der blev identificeret i litteraturen: At alle digitale handlinger 
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medieres af algoritmer, og dermed en dataficeret og subjektiv fortolkning af, hvad relevans indebærer 

(Gillespie, 2014). 

 

5.1.2. Muligheder og udfordringer for digital dannelse  

På baggrund af første delanalyse kan det udledes, at individets møde med platformen involverer en 

konfrontation med en række muligheder og udfordringer, der forekommer teknologisk, socialt og 

kulturelt konstruerede. I det følgende vil det dermed analyseres, hvordan disse kan findes implice-

rende for digital dannelse, og dermed bidrage til en forståelse af, hvordan platformen kan anskues 

som en dannelsesarena.   

  

Først og fremmest blev det identificeret, at platformens åbne infrastruktur muliggør en overforsyning 

af information. I forbindelse med coronavirus tydeliggøres dette, igennem de tusindvis af budskaber, 

der florerer på Instagram, med mange forskellige afsenderansigter og bagvedliggende motiver. Dette 

har således skabt grobund for en eksplosiv vækst af misinformation. Det problematiseres dermed af 

flere forskere og eksperter, at platformen muliggør denne overforsyning og spredning af potentielt 

falske og misledende budskaber under en samfundsmæssig krise. Hertil kan det dog observeres, at 

platformen samtidig muliggør en særlig form for oplysning, ved at tilbyde en nem adgang til infor-

mation, fra flere forskellige afsendersynspunkter. Som Zeth Edwardsen påpeger, så er det belejligt og 

hurtigt at indhente information via en platform som Instagram. Dermed kan det antages, at platformen 

ligeledes udgør et sæt nye perspektiver på omverdenen, som brugeren muligvis ikke havde stiftet 

bekendtskab med andetsteds. I en digital dannelseskontekst anskues det dog som problematisk, at 

kommunikationslandskabet kompliceres, når brugeren skal tilegne sig korrekte og valide oplysninger, 

under corona-krisen.   

 

Det identificeres at brugernes muligheder for at filtrere i den store mængde af platformsindhold kan 

blive udfordret af, at en lang række aktører misbruger den store interesse for coronavirus til at fremme 

deres egne dagsordener. Platformens åbne struktur muliggør dermed, at alle kan sprede deres bud-

skaber på lige fod. Problematikken opstår dog i, at afsenderinteresser kan blive slørede. Det blev 

således udledt, at brugeren må være opmærksom på, at de er produktet, når de agerer på en platform 

som Instagram; da platformen, samt andre profitsøgende parter, søger mod den aktive brugerbase, for 

at fremme en forretningsmæssig gevinst. Det kræver altså en indsigt i, hvordan platformens rolle som 
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forretningsmæssig aktør udspiller sig, at agere med tanke på, at ens opmærksomhed som bruger er 

’til salg’.  

 

I forbindelse med coronavirus kom det til udtryk, hvordan brugernes handlemuligheder til en vis grad 

vil begrænses og styres, når platformen laver indholdsmoderation. Da indhold enten prioriteres eller 

fjernes på baggrund af algoritmiske mekanismer og menneskelig subjektivitet, udgør det dermed en 

udfordring, at platformsarenaen konstrueres uden for brugernes kontrol. Set i lyset af, at indhold gøres 

tilgængeligt for brugeren på baggrund af skjulte mekanismer, forudsætter det altså en bevidsthed om, 

at man som bruger kan blive dirigeret i en bestemt retning. Dette kræver således en forståelse for, 

hvilken indflydelse platformen har på brugerens egen opfattelse af verden, som set igennem mediet. 

Samtidig muliggør platformen dog, at brugerne kan sætte sin egen dagsorden når de indtræder på 

platformsarenaen, og dermed antages det, at der ligger en form for myndiggørelse i den åbne infra-

struktur. Som forstået i den digitale platformsdannelse, muliggør platformen dermed, at brugeren 

aktivt kan tilegne sig og distribuere viden, igennem digital teknologi. 

 

Det udledes endvidere, at platformen muliggør en sløring af grænserne mellem de producerende og 

de konsumerende parter. Her problematiseres det, at dem, der bliver hørt, er dem med flest følgere. 

Når succes, kompetencer og offentlig autoritet måles i likes, udgør det dermed en udfordring, at op-

mærksomheden rettes mod få store aktører, der får nemt ved at trænge igennem med deres budskaber. 

I forbindelse med coronavirus blev det identificeret at influencere, såsom Anders Hemmingsen, kan 

mobilisere en stor følgerskare med politiske budskaber i ryggen. Dermed udfordrer de slørede for-

holdsdynamikker muligheden for, at kunne identificere de vigtigste stemmer i en situation som ek-

sempelvis corona-krisen. Det, at inaktive publikummer har fået en stemme, udgør dog samtidig en 

mulighed for, at brugeren selv kan blive en aktiv del af samfundsdebatten.  

 

I forbindelse med corona-krisen blev det, i tråd med litteraturen, identificeret at platformssproget 

inviterer til en særlig form for aktiv deltagelse og meningsskabelse. Her udledes det, at fænomener 

såsom internet-memes bliver formet, udviklet og dermed opnår en bestemt mening, igennem bruger-

nes anvendelse. Da kombinationen mellem humor og visuelt indhold fungerer som et stærkt virke-

middel i at dekonstruere kompleksitet, kommer det til udtryk igennem corona-krisen, at memes kan 

tilvejebringe underforståede budskaber og forståelser. Her drages der på eksempler fra Instagram, 

hvor samfundsmæssige og politiske holdninger illustreres via en sjov og sarkastisk tilgang. Da memes 
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er letfordøjelige og sjove, selv når de omhandler en verdensomspændende krise, antages det, at de 

kan anvendes som en ’lettere’ vej til oplysning i et samfundsmæssigt perspektiv. Da memes blender 

ind som en naturlig del af et veletableret platformssprog problematiseres det dog, at muligheden for 

at kamuflere særlige meninger og diskurser gennem memes, dermed bliver større. Det, vi kan udlede 

af analysen, er dermed at platformssproget og ’normen’ på Instagram, kan have en stor indflydelse 

på, hvordan brugeren opfatter kommunikationen. Derfor antages det, at det kræver en aktiv be-

vidsthed fra brugeren om, at memes kan fungere som en informationskilde – og dertil, at denne kom-

munikationsform har en fordelagtig mulighed for, at tilvejebringe budskaber der kan være underfor-

ståede og/eller skjulte. 

 

Som det fremkom i analysen, så bliver platformens automatisering og subjektive relevansfortolkning 

problematiseret af flere forskere, der peger på, at platformsbrugere lever i en kurateret ’filterboble’. 

Dette er således et resultat af, at platformens algoritme dikterer hvordan brugere får adgang til infor-

mation, og dermed skabes der et unikt informationsunivers for hver enkelt bruger. Dertil bliver det 

identificeret, at denne ’boble’ af information baseres på brugerens tidligere adfærd samtidig med, at 

den underliggende dynamik og logik ofte forbliver skjult for brugeren. I forbindelse med coronavirus 

problematiseres det derfor, at brugeren kan blive særligt tilbøjelig til at danne sig en holdning ud fra 

deres eget, personificerede og en-vejs-rettede kommunikationsunivers. Som udledt af analysen, vil 

brugeren sandsynligvis blive mødt af perspektiver, der ræsonnerer med deres egne og dermed opstår 

der en udfordring i, at brugeren kan opnå nuancerede indsigter i emnet.  

 

Dertil kan det blive et problem at mange brugere er udvidende om, hvordan deres nyhedsfeed på 

platformen bliver kurateret. Dette bidrager således til udfordringselementet, da brugeren må tilegne 

sig viden om noget der ikke er visuelt eller fysisk tilgængeligt, når de indtræder på platformen. For 

at bryde ud af den boble, som er tilpasset brugerens eget verdenssyn, skal der ifølge Zeth Edwardsen 

ligges en del omtanke bag: For når først platformen tror, den ved, hvad der er relevant for brugeren, 

så skal der meget til før den vil vise noget andet frem. På baggrund analysen kan det dermed antages, 

at brugeren først og fremmest må opnå en viden om, hvordan platformens automatisering rent faktisk 

fungerer, for at kunne være bevidst om, at ens selvforståelse udfordres via platformen. Her opstår der 

dermed en mulighed i, at brugeren bevidst kan søge at kuratere sin egen oplevelse på platformen, 

igennem en aktiv tilkendegivelse af præferencer, interesser og holdninger.   
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Som fremsat i den digitale platformsdannelse argumenterer vi dermed for, at de ovenstående udfor-

dringer og muligheder kommer til syne, i et praktisk møde mellem individet og platformen. I lyset af 

den sociomaterielle forståelse kan ovenstående dermed belyse den materialitet, som individet i dan-

nelsesprocessen må forholde sig til. I det foregående anskues platformen, herunder Instagram, som 

en arena for dannelse, hvor teknologi, socialitet og kultur spiller sammen.  Det argumenterer vi såle-

des for, vil skabe nye rammer for digital dannelse. I det følgende afsnit vil det således undersøges, 

hvordan de identificerede muligheder og udfordringer, udfolder sig som følge af menneskelige ob-

servationer og praksisser.  

 

5.2. Delanalyse 2  

I forlængelse af de muligheder og udfordringer, der blev identificeret i kapitel 5.1., søger nærværende 

delanalyse dermed at afdække og analysere målgruppens adfærd i praksis, med det formål, at opnå 

en forståelse af, hvordan digital dannelse udfolder sig. Med afsæt i den empiriske case inkluderer 

dette således en undersøgelse af målgruppens observationer, reaktioner, overvejelser og handlinger, 

i deres møde med corona-relateret kommunikation på Instagram. Her vil det således blive belyst, 

hvordan målgruppen forholder sig til det materielle, i form af Instagram som dannelsesarena.  

 

I tråd med den digitale platformsdannelse vil nærværende delanalyse afslutningsvis undersøge, hvor-

dan målgruppens indtræden på den digitale platform fungerer som et led i den digitale dannelsespro-

ces. Her vil det således blive belyst, hvordan målgruppens adfærd kan relateres til dannelseskompo-

nenten i afhandlingens analysemodel. Dette vil bidrage til en forståelse hvordan digital dannelse ud-

folder sig, som et samspil mellem færdigheder, forståelse og refleksivitet.  

 

5.2.1. Den digitale dannelse i praksis 

Mødet med andetheden - men hvad er Instagram egentlig? 

Med afsæt i afhandlingens analysemodel, arbejder vi ud fra den forståelse, at den digitale dannelse 

ikke er givet på forhånd, men opstår igennem individets konfrontation med det ukendte. Som fremsat 

i den digitale platformsdannelse argumenterer vi således for, at det materielle element, platformen, 

konstituerer en række af muligheder og udfordringer i forbindelse med digital dannelse. Disse blev 

således udledt i kapitel 5.1., hvor det blev identificeret, at platformen eksponerer brugeren for nye 
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forhold og perspektiver, der i forlængelse af Drotners (2004) observationer, må mødes af individet 

med refleksion.  

 

Som fremsat i affordance-litteraturen, så må menneskelig adfærd dog forstås, ikke blot som et resultat 

af mødet med det materielle, men også i lyset af den subjektive fortolkning og den kontekst, som 

individet befinder sig i. Når vi søger at afdække målgruppens adfærd på den digitale platform Insta-

gram, må denne altså forstås ud fra en række af parametre, der rækker ud over platformens materia-

litet. Som forklaret af Hutchby (2001), må en given teknologis affordances forstås som funktionelle, 

idet dens egenskaber tillader og inviterer til nogle bestemte handlinger. Disse handlemuligheder er 

dog relationelle, da de kan variere fra aktør til aktør, alt efter hvordan platformens materialitet fortol-

kes af den, der bruger den (i.bid). Målgruppens afkodningsproces af, hvad Instagram er og hvordan 

platformen kan og bør bruges, forstås derfor som relationel, men også som kontekst- og intentionsaf-

hængig.  

 

Fra de udførte gruppeinterviews observeres det, at målgruppen opfatter Instagram som et sted, hvor 

man kan poste billeder af sin hverdag, komme i kontakt med venner og familie og finde inspiration 

og produkter (bilag 3-7). Dette eksemplificeres blandt andet igennem følgende udsagn, hvor respon-

denterne udtrykker, hvad Instagram egentlig er for en størrelse. Her forklarer Asta: ”Det er online 

platform, hvor du kan gå ind og poste billeder af din hverdag og se andres billeder - eksempelvis dine 

venners men også folk du ikke kender og deres hverdag. Og så kan man holde kontakt med dem og 

skrive med dem” (bilag 3). Her uddyber Pernille, at Instagram, foruden at være socialt, også er et godt 

sted, til at finde inspiration og kommercielle tiltag (bilag 5.) Det kan dermed udledes, at den måde 

målgruppen forholder sig til de ’andetheder,’ som Instagram tilvejebringer, i høj grad må forstås ud 

fra ovenstående fortolkning af, hvad platformen egentlig er for dem, og i lyset af den værdi de tillæg-

ger mediet.  

 

Her peger Norman (1990) yderligere på, at individets sociale kontekst og kulturelle forståelse i høj 

grad er med til at forme, hvilke handlemuligheder brugeren udleder af teknologien. I tråd med mål-

gruppens opfattelse af platformens materialitet, observeres det, at respondenterne også anvender In-

stagram til sociale og underholdende formål (bilag 3-7). Det eksemplificeres blandt andet igennem 

følgende udsagn, hvor Asta udtrykker, hvordan hun selv bruger Instagram: ”Det er så man ligesom 

kan være sammen med sine venner online-agtigt, og se deres billeder. Og så er det ligesom en sjov 
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måde at se hvad de laver og sådan” (bilag 3). Her fremsætter Pernille ligeledes, at hun anvender 

Instagram som hurtig underholdning, særligt når hun keder sig (bilag 5).  

 

I ovenstående eksemplificeres det således, at målgruppens afkodning af handlemuligheder på Insta-

gram er relationelle, men også kontekst- og intentionsafhængige. Her ser vi, at deres mulighed for 

handling udspringer af deres fortolkning af, hvad Instagram ”er” og den værdi, de tillægger platfor-

men som medie. Dertil observeres det, at målgruppen i høj grad også anvender platformen på bag-

grund af konteksten og de intentioner, de har med anvendelsen: At få social kontakt, at blive under-

holdt og undgå kedsomhed m.v. Her understøtter Majbritt Bay, autoriseret psykolog og souschef hos 

GirlTalk, at det, de unge får ud af Instagram i høj grad afhænger af hvordan de bruger det (bilag 8). 

Her forklarer hun således at Instagram, i hendes optik, er et værktøj for de unge piger, men at den 

måde de vælger at bruge det på, kan have en stor betydning for om platformen bliver et positiv eller 

negativt rum for dem (i.bid).  

 

Vigtig viden, eller ligegyldig info 

Som afdækket i kapitel 5.1. udgør Instagram, udover et socialt netværk, også et mættet kommunika-

tionslandskab. Herunder særligt i forbindelse med coronavirus, hvor platformen dagligt overstrøm-

mes af en stor mængde corona-relateret indhold. Her blev det fundet, at platformen tilbyder en nem 

adgang til information fra flere forskellige afsendersynspunkter, hvilket kan muliggøre en særlig form 

for oplysning og myndighed. Amanda Simonsen, der er rådgiver og foredragsholder hos GirlTalk, 

medgiver at Instagram giver en mulighed for, at de unge kan opnå oplysning igennem Instagram 

(bilag 9). Her argumenterer hun for, at det er en af de positive sider ved platformen, nu hvor målgrup-

pen befinder sig så meget derinde (i.bid). Som hun forklarer: ”Instagram er jo på mange måder et 

opslagsværk til ja… Alt” (bilag 9).  

 

Igennem gruppeinterviews med målgruppen tydeliggøres det, at respondenterne eksponeres for en 

betydelig mængde af corona-relateret indhold på Instagram (bilag 3-7). Som Asta påpeger, så er der 

rigtig mange der taler om corona på Instagram lige for tiden, og her uddyber hun, at fordi det er et 

vigtigt emne så ”(..) taler alle pludselig om det” (bilag 3). Her forklarer Julie ligeledes, at hun har set 

rigtig mange opslag om coronavirus på Instagram, og herunder fra flere forskellige afsendere: ”Jeg 

har set mange advarsler fra politiet og eksempelvis influencere, der begynder at lægge ting op om at 
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man skal passe på, og huske at vaske sine hænder og sådan noget” (bilag 5). Her medgiver flere 

respondenter, at Instagram er en nem og hurtig måde, hvis man gerne vil vide noget om et givent 

emne, som eksempelvis coronavirus (bilag 3-7). Som Asta forklarer: ”Det er jo en god måde for dem 

der ikke ved så meget om det, at finde ud af det meget hurtigt. Og der er Instagram jo en god kilde til 

det” (bilag 3). Her tilslutter India sig, at Instagram kan være en belejlig måde at holde sig orienteret 

på, da hun pointerer, at hvis man allerede er inde på platformen, så falder man nemt over informatio-

nen (bilag 7). Som Roberta påpeger: ”Hvis der foregår et eller andet, så kommer det ofte op på IG” 

(bilag 6). 

 

I ovenstående bliver det således belyst, at Instagram tilbyder en enorm informationstilgængelighed, 

som målgruppen løbende konfronteres med på platformen. Her observeres det, at platformen udgør 

en mulighed for, at målgruppen kan til tilegne sig nye perspektiver og nuancer til deres viden om 

coronavirus. I lyset af affordance-teorien bliver det dog essentielt, hvorvidt målgruppen afkoder at 

Instagram kan bruges som en kilde til oplysning, og dermed et middel til at opnå viden. Her påpeger 

Hutchby (2001), at nogle affordances risikerer at forblive i det skjulte, såfremt individet ikke evner 

at afkode disse korrekt. Ud fra de gennemførte interviews med målgruppen, vurderes det således at 

være centralt, at ingen af de adspurgte respondenter tolker Instagram som en kilde til information 

eller oplysning (bilag 3-7). 

 

Det eksemplificeres blandt andet i interviewet med Asta (bilag 3), hvor hun fortæller, at hun ikke har 

læst noget ’nyhedsmæssigt’ om coronavirus på Instagram. I et opfølgende spørgsmål gøres respon-

denten dog opmærksom på, at hun tidligere har påpeget, at hun har set meget corona-relateret indhold 

på platformen (i.bid). Hertil forklarer hun: ”Nååh jamen jojo. Det har jeg også. Det har primært bare 

været sådan noget hvor der står, hvor mange der har fået det i de forskellige lande. Jeg har set meget 

på stories, hvor folk kommer med updates” (bilag 3). Dette eksemplificerer således en gennemgående 

enighed blandt målgruppen: På trods af, at de er blevet eksponeret for en stor mængde corona-relateret 

indhold, vurderer ingen af respondenterne, at Instagram er noget man hverken bør eller kan bruge til 

at finde viden på (bilag 3-7). Som Benedicte forklarer: ”(..) altså Instagram skal jo være et medie, 

hvor man kan sidde og hygge sig, og hvor man ikke skal sidde og tænke på, at der er alle de her 

verdensproblemer. Det skal ikke være et nyhedsmedie. Det skal give inspiration, tænker jeg” (bilag 

7).  
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I relation hertil påpeger flere respondenter, at den information de møder på Instagram i forbindelse 

med coronavirus, aldrig har været sådan ’rigtig vigtigt’ (bilag 4, 6). Her påpeger Alberte, at hun blot 

er stødt på opfordringer til at holde sig inden døre, gøre hvad der bliver sagt og undgå at hamstre – 

og dermed, i hendes optik, ikke noget af betydelig eller vigtig karakter (bilag 4). Her tilslutter Pernille 

sig, at hun ikke er blevet eksponeret for ’vigtig’ information på Instagram: ”Nej ikke rigtig, for jeg 

føler, at meget af det jeg ser, det er ikke sådan rigtig vigtigt”. I forlængelse heraf fremsætter India 

ligeledes, at det ikke er på Instagram, hun får det vigtigste viden om coronavirus fra (bilag 7). Her 

forklarer hun, at det ”popper meget op” på platformen, men at den vigtigste information omkrisen, 

den kommer i nyhederne (i.bid). Her understøtter Majbritt Bay, at fordi målgruppen ikke anser Insta-

gram for at være et medie til viden og information, så bruger de det heller ikke på den måde (bilag 

8). Som hun forklarer, så er det, at skulle forholde sig til information, ikke noget der går godt i spænd 

med deres oplevelse af Instagram: ”Det er jo ikke derfor de er på Instagram – det er for at blive 

underholdt (..) Det (red: at skulle forholde sig til information) er sådan noget skole-’noget’, og det 

gider de bestemt ikke integrere som en del af deres fritid” (i.bid).   

 

Majbritt Bay forklarer hertil, at det handler om intentioner og ikke mangel på evner, når målgruppen 

ikke forholder sig til kommunikationslandskabet på Instagram: ”De vil underholdes, og her er det 

ikke naturligt at så den del af hjernen til” (bilag 8). Her uddyber hun dog, at selvom intentionen med 

Instagram for målgruppen er underholdning, så betyder det ikke, at de ikke kan bruge mediet til at 

blive oplyst: ”De kan godt, men de gør bare det ikke, når de er der” (i.bid). Her henvises der således 

til, at det handler om den kontekst, som målgruppen befinder sig i på platformen, og ikke nødvendig-

vis en mangel på kapacitet. Som Majbritt Bay yderligere fremsætter, så besidder målgruppen masse-

vis af kompetencer til at forholde sig til information, og det ser hun, når de skal bruge det i skole-

mæssige sammenhænge: ”I de situationer, hvor de bliver bedt om at forholde sig til aktivt til det, der 

er de dygtige. Det er bare ikke det, de typisk gør, når de er på Instagram” (bilag 8).  

 

Som fremsat i den digitale platformsdannelse, så tillader affordance-perspektivet en forståelse af, 

hvordan målgruppens handlemuligheder på Instagram er afhængige af deres opfattelse af platformens 

værdi, og deres eget formål med anvendelse. Igennem de gennemførte interviews tydeliggøres det 

dermed, at de handlemuligheder som målgruppen afkoder fra Instagram, i høj grad relaterer sig til 

den sociale og underholdende værdi de tillægger mediet. Ud fra ovenstående kan det altså udledes, at 

’vigtige informationer’ og ’vigtige nyheder’, ifølge målgruppen, ikke er forbeholdt Instagram. Her 
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antages det, at målgruppens afkodning af platformen, og den måde de opfatter at platformen bør 

anvendes på, kan forklare, hvorfor de ikke bruger Instagram som en kilde til oplysning. Som Gibson 

(1977) pointerer, så bliver handlemuligheder netop fremprovokeret af den givne aktørs behov og 

kontekst. Her kan det altså antages, at fordi målgruppen ikke opfatter Instagram som et middel til 

information og viden, så er det ikke en handlemulighed i deres øjne. Derimod kan det antages at 

begrænse dem i at bruge mediet til at opnå oplysning. Som Roberta forklarer, så føler hun ikke, man 

får de vigtigste informationer om coronavirus fra Instagram, men hertil eksemplificerer hun at ”man 

opsøger det nok heller ikke derinde” (bilag 6). Her muliggør affordance-teorien en forståelse af, at 

målgruppens handlinger, samt fravalg af handlinger, fremprovokeres af deres egne behov i en given 

situation. 

 

Ovenstående tegner dog samtidig et billede af, at Instagram kan, og har, bidraget med nogle nye 

perspektiver til målgruppens viden om coronavirus. Dette ses i lyset af, at alle respondenter medgiver, 

at de er blevet eksponeret for en enorm mængde af corona-relateret indhold og budskaber under kri-

sen. Her ser vi, at målgruppen anerkender Instagram som en god og nem måde at holde sig orienteret 

om coronavirus på. Det kan dermed antages, at målgruppen indirekte bliver oplyst igennem mediet, 

på trods af, at de ikke umiddelbart selv anskuer mediet som en vej til betydelig viden. Her kan det 

problematiseres, at når målgruppen ikke klassificerer det indhold de møder på Instagram som væ-

rende ’vigtigt’, så forholder de sig ikke aktivt til, at det de møder på platformen kan være andet end 

underholdning.  

 

Happy hour på fake news 

Som afdækket i kapitel 5.1., så problematiseres det, at den store informationstilgængelighed resulterer 

i en overforsyning af information. Dette ses i lyset af, at der samtidig skabes grobund for en overfor-

syning af misinformation, hvilket i høj grad har vist at gøre sig gældende i forbindelse med coronavi-

rus. Her blev det således fremsat, at kommunikationslandskabet kompliceres, hvilket udfordrer bru-

geren i at tilegne sig korrekte og valide oplysninger. I forlængelse heraf kunne det i forrige afsnit 

observeres, at selvom målgruppen bliver eksponeret for en stor indholdsmængde i forbindelse med 

coronavirus, så underkendes Instagram som en vigtig informationskanal. I relation hertil, kan dette 

lede det tankerne hen på, hvordan målgruppen forholder sig til det indhold de møder, og hvorvidt 

deres handlinger formes af, at det medieres via Instagram. 
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Når direkte adspurgt, så er respondenterne bevidste om, at der en stor risiko for at støde på misinfor-

mation på en platform som Instagram (bilag 3-7). I forbindelse med coronavirus fremsætter Louise 

og Alberte blandt andet, at risikoen for falske budskaber, ifølge dem, er en negativ side ved Instagram 

og at falske budskaber opstår, fordi folk på Instagram vil lave ’drama’ (bilag 4). Som Alberte forkla-

rer: ”Der er mange fake sider, hvor folk bare kan skrive hvad de har lyst til”, og her medgiver Louise 

at ”(..) så kan man komme ud med nogle forkerte budskaber ” (i.bid). Her peger Julie på, at det kan 

være risikabelt at være på Instagram, fordi ” (..) man kan risikere at der kommer mange fake nyheder 

ud, og det er måske ikke alle, der kan vurdere det om det er fake eller ej” (bilag 5). Målgruppen 

anerkender således, at der kan være en stor risiko for misinformation om coronavirus, når de agerer 

på Instagram. Dertil udledes det, at respondenterne er bevidste om, at det kan have nogle negative 

konsekvenser, hvis man ikke evner at stille sig kritisk over for falske budskaber.  

 

Her observeres det dog, at målgruppen har en tvetydig holdning til, hvordan de selv forholder sig til 

misinformation. Umiddelbart adspurgt synes respondenterne ikke, at det er svært at forholde sig kri-

tisk til mangfoldigheden af kilder og potentielt misledende information. Her påpeger Asta, at hun 

synes det er ”ret ligetil” at navigere i indhold om coronavirus, selvom hun anerkender, at der kan 

være mange ’fake news’ iblandt (bilag 3). Her forklarer hun, at selvom der højst sandsynligt er mange 

falske informationer, så anskuer hun, at de tager den samme form, hvilket gør det nemmere at gen-

nemskue dem:  ”Jeg tror, at der er mange der siger det, men jeg tror det er relativt meget den samme 

nyhed eller information som går rundt” (i.bid). Her medgiver India ligeledes, at hun godt ved, at der 

er meget misinformation på Instagram, men at det ikke er et problem for hende: ”Altså jeg forholder 

mig rimelig kildekritisk når jeg er på Instagram. Fordi der er meget af det der kan være fake news” 

(bilag 7). Julie tilslutter sig ligeledes, at det ikke er svært at navigere i kommunikationen på Instagram, 

og i forlængelse heraf forklarer hun, at folk på hendes egen alder (red. 14 år) er ret gode til at gen-

nemskue, hvorvidt noget er misinformation (bilag 5). Hertil vurderer hun dog, at det måske kan være 

svært for de lidt yngre (i.bid). Her henviser hun til, at hvis der er mange falske nyheder, eksempelvis 

i forbindelse med corona-krisen, så kan mindreårige brugere på Instagram hænde at tro på budska-

berne og blive bange og forvirrede (i.bid).  

 

Ud fra ovenstående kan det dermed udledes, at målgruppen har en bevidsthed om, at de navigerer i 

et komplekst kommunikationslandskab, hvor der er en overhængende risiko for at blive eksponeret 
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for misinformation. Hertil fremsætter flere respondenter, at det kan have nogle negative konsekven-

ser, såfremt man ikke formår at forholde sig kritisk over for misledende budskaber.  

 

I forlængelse heraf medgiver flere respondenter dog samtidig, at det ikke er noget de aktivt tænker 

over i praksis (bilag 3-7). Som Asta tidligere påpegede, så synes hun, at det er ’ret ligetil’ at gennem-

skue hvorvidt noget er misinformation, men hun fremsætter samtidig, at det ikke er noget hun tænker 

over, når hun er på platformen (bilag 3). Her medgiver Pernille, at hun ofte glemmer at være kritisk i 

farten: ”Jeg tænker ikke så meget over det imens jeg scroller. Jeg er bare mere interesseret i, at se 

hvad andre folk laver” (bilag 4). I forlængelse heraf tilslutter Julie sig Pernilles pointe, og uddyber at 

”man fokuserer jo på noget andet, når man er derinde. Det gør jeg i hvert fald, og så kan man godt 

glemme det” (i.bid). Her tegnes der således et billede af, at målgruppen er bevidste om de store 

mængder af misinformation, men at de glemmer at forholde sig til det i praksis. I forlængelse heraf 

forklarer flere respondenter, at de anerkender at de bør være kritiske, men at de måske er for ’naive’ 

eller ’godtroende’, når de filtrerer i information på Instagram. Her fremsætter Roberta eksempelvis: 

”Ja, man ved godt man skal holde sig kritisk og sådan noget. Men igen, jeg tror nemt man kunne få 

os til at tro på et eller andet (..) vi er meget naive tror jeg” (bilag 6).  

 

Ovenstående udsagn kan dermed understøtte det, som Majbritt Bay (bilag 8) påpegede i forrige afsnit: 

At det ikke nødvendigvis handler om, at målgruppen ikke evner at forholde sig til information, men 

at de bare ikke slår den kritiske del af hjernen til, når de agerer på Instagram. Som tidligere fremsat 

forklarer hun, at de er dygtige til at udøve kildekritik hvis de finder det nødvendigt, men som hun 

hertil pointerede, så er det ikke bare ikke det, de typisk gør når de er på Instagram.  

 

Ud fra ovenstående kan det dermed udledes, at målgruppen har en tvetydig holdning til deres egen 

adfærd, i forbindelse med misinformation. Her peger flere respondenter på, at det ikke er svært eller 

kompliceret at forholde sig til falske budskaber, hvis blot man stiller sig kritisk over for det, man 

møder på Instagram. Hertil påpeger de fleste respondenter dog samtidig, at de glemmer at stille sig 

kritiske, eller ikke tænker så meget over det, når de scroller igennem Instagram i hverdagen. Det 

tegner således et billede af, at målgruppen besidder de kildekritiske evner, men glemmer at bruge 

dem i praksis. Fra et affordance-perspektiv kan dette antages at være relateret til de intentioner, de 

har med at være på Instagram: Navnligt underholdning og social kontakt. Som det blev udledt i kapitel 

5.1, kan et kompliceret kommunikationslandskab udfordre brugere i, at tilegne sig valide oplysninger. 
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Her kan det antages, at fordi målgruppen ikke tolker Instagram som en kilde til ’vigtig’ information, 

så vurderer de, at risikoen for at blive udsat for ’vigtig’ misinformation ligeledes må være lille. Her 

kan det altså problematiseres, at målgruppen ikke aktiverer deres kritiske sans, og derfor i højere grad 

kan hænde at blive modtagelige over for misinformation, når scroller igennem kommunikation på 

Instagram.  

 

Internet-memes og de skjulte budskaber 

Som udledt i kapitel 5.1., så inviterer platformssproget på Instagram til en særlig form for aktiv del-

tagelse og meningsskabelse. Her blev det identificeret, at der under corona-krisen har floreret en stor 

mængde internet-memes på Instagram, med corona-relaterede problematikker som gennemgående 

tema. På trods af det øjensynlige harmfri format blev det imidlertid problematiseret, at der foreligger 

en mulighed for at kamuflere særlige meninger og diskurser gennem memes, da de blender naturligt 

ind på Instagram og appellerer til brugernes humoristiske sans.   

 

Igennem interviews med målgruppen observeres det, at memes udgør en naturlig del af responden-

ternes omgang med Instagram. Her forklarer Benedicte, at Instagram altid er fyldt med memes, og at 

hun selv ser mange memes på daglig basis: ”Jeg ved, at det fylder sindssygt meget i vores generations 

insta-feed, og det kan man jo godt forstå - for det er jo et sjovt pust at få ind i hverdagen” (bilag 7). I 

forlængelse heraf bekræfter samtlige respondenter, at memes ligeledes har fyldt meget på Instagram 

under corona-krisen (bilag 3-7). Her medgiver Asta, at de sædvanlige meme-profiler fokuserer meget 

på coronavirus, og at der i øjeblikket florerer ”uendeligt mange” memes med coronavirus som tema 

(bilag 3). Hertil observeres der en gennemgående enighed blandt målgruppen om, at fordi memes er 

sjove og underholdende, så er det noget de selv bruger meget tid på at engagere sig med på Instagram 

(bilag 3-7). 

 

Som udledt i kapitel 5.1., tager flere corona-relaterede memes dog afsæt i en række komplekse sam-

fundsmæssige og politiske problematikker. I forlængelse heraf blev det problematiseret, at memes 

har en fordelagtig mulighed for at tilvejebringe underforståede budskaber og holdninger, når de illu-

streres via en sjov og sarkastisk tilgang. Her forklarer Pernille eksempelvis, at hun er stødt på flere 

memes der omhandler det amerikanske samfund og hertil deres sundhedssystem (bilag 5). Som hun 

forklarer, så har hun set et meme der handler om at ”mange amerikanere mister deres job pga. co-

ronavirus” (i.bid). Her uddyber hun, at disse memes visualiserer, at ”amerikanerne ligesom ikke på 
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samme måde har adgang til læger (..) så derfor handler mange memes om, at de synes det er rigtig 

nederen alt det her med corona” (bilag 5). Her forklarer Amanda Simonsen, at memes netop appel-

lerer til denne målgruppe, fordi de har en alvor og rammer et punkt af sandhed og information (bilag 

9). Her vurderer hun således, at man kan komme langt på informationsfronten ved brug af memes – 

da det er en nem måde at nå ind til de unge på, med mere letfordøjelige og forståelige pointer, end 

dem de ser i nyhederne (i.bid). Her uddyber hun: ”Problematikken tror jeg består i, at LIX-tallet (red: 

i eksempelvis nyhedsartikler) er alt for højt til at de kan fordøje det på fornuftig vis. Det bliver kede-

ligt, fordi det ikke er forståeligt” (bilag 9). Her understøtter Amanda Simonsen således det, der blev 

identificeret i kapitel 5.1: At kombinationen mellem humor og visualiseringer kan fungere som et 

stærkt virkemiddel i dekonstruktionen af komplekse tanker og budskaber.   

 

I lyset af affordance-teorien bliver det dermed centralt, hvordan målgruppen afkoder de memes, de 

møder i forbindelse med coronavirus. Her peger flere respondenter på, at selvom corona-krisen er en 

alvorlig situation, så placerer de stadig memes som underholdning og af den årsag, ikke tager bud-

skaberne bag dem seriøst (bilag 3-7). Som Asta forklarer: ”Det kan godt være, at tonen i memes ofte 

er sjove, men om de kan bruges som en form for information? Overhovedet ikke” (bilag 3). Her med-

giver Pernille, at memes sjældent er særligt ’faktuelle’ eller understøttet af vigtige tal, men i højere 

grad handler om at joke med nogle af de problematikker, som coronavirus bringer med sig (bilag 5).  

 

Igennem opfølgende spørgsmål bliver flere af respondenterne dog enige om, at memes muligvis godt 

kan tilvejebringe flere indsigter i et givent emne, end oprindeligt antaget. I forlængelse heraf, bliver 

Pernille og Julie altså enige om, at memes måske godt kan ”gøre en klogere på verdenssituationen”, 

og dermed fungere som en kilde til oplysning (bilag 5). Her medgiver Louise, at hun godt kan få en 

ide om, hvad der sker i verden, ud fra hvad memen handler om (bilag 4). Benedicte påpeger i denne 

forbindelse at memes, for hendes vedkommende, kan være med til at skabe en forudgående interesse 

for et givent emne, og på den måde give en idé om, hvad der sker i samfundet lige nu (bilag 7). 

Selvom memes kan bidrage med nye indsigter og information, vurderer Julie dog samtidig, at ”man 

bare ikke tager det særlig seriøst, når det kommer fra et meme, og derfor heller ikke tænker ligeså 

meget over det” (bilag 5). 

 

Ud fra ovenstående kan det dermed udledes, at memes er en kommunikationsform, der særligt fanger 

målgruppens opmærksomhed, på grund af dens underholdende og letfordøjelige natur. På trods af, at 
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målgruppen ikke tillægger meme-budskaber en alvorlig eller seriøs værdi, observeres det, at memes 

alligevel kan skabe indledende tanker og ideer om eksempelvis coronavirus. Dette peger således på, 

at kombinationen mellem humor og visualiseringer i særdeleshed fungerer som et stærkt virkemiddel 

til at viderebringe komplekse emner til målgruppen. Hertil kan problematiseres, at målgruppens måde 

at bruge Instagram på; de normative værdier, som platformen tillægges og den kontekst den bruges i, 

i høj grad kan tillade indoktrinering igennem underforståede og skjulte budskaber. Når det observeres, 

at memes blender ind i platformssproget og samtidig ræsonnerer med målgruppens formål med at 

være på Instagram, kan der argumenteres for, at det bliver sværere for målgruppen at forholde sig til 

den informationsværdi, som memen tillader.  

 

De nye rollemodeller med de mange følgere 

I kapitel 5.1. blev det identificeret, at platformen slører grænserne mellem dem, der producerer og 

dem, der konsumerer. Her problematiseres det, at opmærksomheden rettes mod få store aktører – 

såsom berømtheder og influencere - når kompetence og autoritet måles i følgere og ’likes’. Dermed 

blev det udledt at dem, der bliver hørt, oftest dem med flest følgere. I forlængelse heraf kan de slørede 

forholdsdynamikker således udfordre brugeren i, at identificere de vigtigste ’stemmer’ i forbindelse 

med corona-krisen.  

 

Her bekræfter målgruppens respondenter, at størstedelen af den corona-relaterede kommunikation de 

møder via Instagram, har haft en influencer som afsender (bilag 3-7). Som tidligere nævnt eksempli-

ficerer Julie at ”(..) influencere begynder at lægge ting op, om at man skal passe på og huske at vaske 

sine hænder og sådan noget” (bilag 5). I forlængelse heraf medgiver Louise, at hun har modtaget 

meget af sin information om coronavirus fra influencere, eller fra andre folk ”(..) der for eksempel 

har mange følgere” (bilag 4). Hertil udlægger Roberta det som en positiv tendens, at influencere, 

berømtheder og dem, der har mange følgere, udnytter deres stemme under corona-krisen (bilag 6). 

Her uddyber hun: ”Jeg synes, det er godt, at dem, der ligesom har magten over den her sociale plat-

form tager sagen i egen hånd og står sammen om, at man skal blive hjemme og sådan noget” (i.bid)  

 

Målgruppen understøtter således, at Instagram i høj grad er præget af få store aktører, der udgøres af 

influencere, berømtheder og dem med ’mange følgere’. Her vurderer de dog, at det ikke nødvendigvis 

er noget af nyhedsmæssig eller faktuel værdi, som influencere og andre offentlige personer deler ud 

af - men nærmere en personlig holdning, mening eller idé (bilag 3-7). I forlængelse heraf anerkender 
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målgruppen dog, at man godt kan blive inspireret af disse budskaber, og især, hvis det er en person, 

som respondenten finder beundringsværdig. Denne holdning tilkendegiver flere af respondenterne, 

som udlægger hvordan ’seje’, ’cool’ og ’flotte’ personer, som de ser op til, er med til at forme, hvad 

de anskuer som rigtig eller forkert adfærd under corona-krisen (bilag 3-7). Her forklarer Roberta 

eksempelvis: ”Altså når det et influencere, der skriver ’bliv hjemme’, så tænker man. at det skal man 

gøre (..) man tror jo på hvad de siger. Hvis det nu er en kendt man ser meget op til, så går man 

selvfølgelig op i hvad de mener” (bilag 6).  

 

På trods af at respondenterne, som tidligere nævnt, ikke umiddelbart vurderede at Instagram havde 

bidraget med noget betydelig viden i forbindelse corona-krisen, medgiver flere respondenter, at In-

stagram alligevel har bidraget til, at de har dannet sig en bestemt holdning til emnet. Her henviser 

målgruppen således til, at de lader sig inspirere og påvirke af andres holdninger og meninger - især 

hvis afsenderen, i deres optik, er en rollemodel (bilag 3-7). Her forklarer Roberta: ”Jeg ser mange 

mennesker der deler deres mening, og holdning til forskellige ting på Instagram (..) og så kommer 

man nok også selv lidt ind i det, og begynder lidt at holde med nogen af de forskellige argumenter” 

(bilag 6). Her tilslutter Karla sig og bekræfter, at afsenderen kan have en stor indflydelse på, at man 

påtager sig en ny holdning: ”(..) hvis det så er nogen man ser op til, så kan man godt tænke "ej, ja, 

det er mega godt" (bilag 6).  

 

Som det blev udledt af litteraturen, kan det således være problematisk, at et fåtal af store aktører har 

den bedste mulighed for at trænge igennem med deres budskaber. Dette ses i lyset af at de kan påvirke 

den samfundsmæssige diskurs, på trods af, at de ikke nødvendigvis besidder den største faglige auto-

ritet. En aktør, der særligt har vakt opmærksomhed blandt respondenterne i forbindelse med coron-

avirus, er således influenceren Anders Hemmingsen. Her bliver det belyst, at samtlige respondenter 

følger Hemmingsens profil på Instagram og har set hans opslag under corona-krisen (bilag 3-7). Som 

belyst i kapitel 5.1. har Hemmingsen anvendt sin Instagram-kanal til at sprede en række af corona-

relaterede budskaber af både humoristisk, alvorlig og politisk karakter. Her bekræftes det, at samtlige 

respondenter har set opslaget, hvor Hemmingsen videreformidler statsministerens budskab (bilag 3-

7). I forlængelse heraf medgiver flere respondenter, at de nok ikke havde set budskabet et andet sted 

(i.bid). Som Alberte forklarer: ”Det tror jeg faktisk ikke. Så han var vel en god nyhedsformidler. Fordi 

det er jo nærmest hele Danmark der følger ham. Der er nærmest ikke nogen der ikke følger ham” 

(bilag 4).  
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Som tidligere nævnt problematiseres det dog, at når få aktører har den offentlige scene, så kan bru-

geren blive udfordret i at identificere de vigtigste stemmer - særligt i forbindelse med corona-krisen 

(bilag 5). Her forklarer Karla, at hun kan have svært ved at vurdere, hvorvidt hun skal stole på ek-

sempelvis Hemmingsens budskaber: ”Man ved ikke om det er en joke, eller om man rent faktisk skal 

tage det seriøst” (bilag 6). Denne holdning tilkendegiver flere respondenter: At de synes, det kan 

negligere alvoren af coronavirus, såfremt det kommer fra Hemmingsen (bilag 3-7). Udover at indhol-

det kan anskues som en joke eller af useriøs karakter, problematiserer India også, at samspillet mellem 

humor og virkelighed, som Hemmingsen ofte anvender, kan have misledende konsekvenser (bilag 7). 

Her forklarer hun, at Hemmingsen eksempelvis har joket meget med hamstring af eksempelvis toi-

letpapir: ”På den måde kunne man godt lidt få en følelse af, at ’ej gud, skal vi nu også ud og købe 

toiletpapir nu?’” (i.bid).  

 

Som det yderligere blev fundet i kapitel 5.1., så kan det altså være en udfordring for brugere at navi-

gere i de mange afsendere, da afsenderinteresser kan spænde bredt og nemmere blive slørede, når 

kommunikationen medieres på Instagram. I forlængelse heraf bliver det identificeret, at målgruppen 

generelt forholder sig skeptisk over for bestemte typer af afsendere (bilag 3-7). Dette er eksempelvis 

reality-stjerner eller bestemte influencere, som de vurderer udnytter Instagram, til at ”tjene penge, 

eller for at blive kendte” (bilag 3). I forbindelse med coronavirus vurderer India, at reality-stjerner 

sjældent har ”en super høj IQ”, hvorfor hun ikke anser deres udsagn for værende troværdige (bilag 

7). Her forklarer hun, at man skal være særlig opmærksom i forbindelse med corona ”fordi der er 

mange der bare deler og deler og deler, og ligesom prøver bare at få følgere og likes (i.bid). I for-

længelse heraf fremhæver hun at det, i hendes optik, højner troværdigheden hvis der står en ’ekspert’ 

bag udsagnet, eller en anden øjensynligt klog person, der har meget forstand på coronavirus (bilag 7). 

 

I ovenstående understøttes det dermed, at målgruppens vurdering af, hvorvidt afsenderen er en rolle-

model, bliver målt i relation til en særlig målestok på Instagram; hvor dem, med flest følgere og likes, 

nødvendigvis må være dem der har det bedste at sige. Det kan altså udledes, at store aktører som 

Anders Hemmingsen har god mulighed for at trænge igennem med deres budskaber til målgruppen – 

fordi de er sjove og seje, og derfor har mange følgere. Det ser vi i eksemplet, hvor samtlige respon-

denter har set statsministerens budskab på Hemmingsens profil, hvilket kan bekræfte at han under 

corona-krisen har en stor stemme på netop Instagram. I lyset af affordance-teorien kan dette således 
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antages, at være et resultat af målgruppens fortolknings- og afkodningsproces af Instagram, hvor det 

blev udledt, at platformen skal være et sjovt og hyggeligt sted at være. Her ser vi således, at de aktører, 

der går godt i spænd med denne oplevelse, tillægges en stor værdi af målgruppen. Som Asta bekræf-

ter: ”Sådan noget som DR og TV2, det er meget seriøst, hvor Anders Hemmingsen gør tingene, på en 

måde, lidt sjovere” (bilag 3). Dette korrelerer således i høj grad med det formål, og de intentioner, 

som det blev udledt at målgruppen har på platformen: Søgen efter underholdning, hygge og social 

kontakt. 

 

Selvom det af målgruppen kan anskues som positivt, at Hemmingsen bruger sin stemme under krisen, 

observeres det dog at respondenterne har svært ved at placere budskaberne, når han bryder ud af den 

sjove og underholdende tilgang, som han normalt tager på sin profil. Her kan det antages, at målgrup-

pen først forholder sig skeptisk, når en afsender bryder ud af den ’norm’, de har tillagt vedkommende 

på Instagram. Som det observeres, så er respondenterne klar over, at der kan eksistere forskellige 

motiver og afsenderinteresser på Instagram. Her tegnes der dog et billede af, at skepsissen først sættes 

ind, såfremt det kommer fra en person, de ikke vurderer som troværdig. Her kan ’utroværdighed’ igen 

kan holdes op imod en særlig Instagram-målestok: Som tidligere påpeget anskues det som utrovær-

digt, hvis man bare er på Instagram ’for at få følgere eller likes’. 

 

Aktiv deltagelse – et spørgsmål om politik?  

I forlængelse af forrige afsnit, blev det dog samtidig udledt i kapitel 5.1., at platformens åbne struktur 

muliggør, at ’almindelige’ borgere kan opnå en større stemme, og selv blive en aktiv del af samfunds-

debatten. Hvorvidt denne mulighed indfris, må dog i høj grad antages at være relateret til platformens 

anskuede affordances; muliggjort eller begrænset af målgruppens sociale og kulturelle norm.  

 

Her vurderer samtlige respondenter, at Instagram i høj grad udgør et rum, hvor der er ytringsfrihed, 

og hvor man gerne må sige sin ærlige mening og dele de holdninger, man nu engang har (bilag 3-7). 

Hertil påpeger flere respondenter dog, at man samtidig skal passe på med, hvad man ytrer på Insta-

gram - både som offentlig og privat person (i.bid). Her henvises der til, at det kan være farligt at sige 

sin mening på Instagram i forbindelse med coronavirus, såfremt holdningen stikker uden for normen 

af accepteret adfærd. Her forklarer Alberte: ”Eksempelvis mener nogen at corona er forkert, men 

altså, hele verden ville jo ikke lukke ned hvis det ikke var rigtigt. Så man skal passe på med hvad man 

siger, og hvordan man formulerer det, fordi alle har jo mulighed for at komme efter dig, og sige deres 
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mening til det, du siger” (bilag 4). Her tilkendegiver Roberta, at hun synes, at folk skal have lov til 

at dele deres mening på Instagram, men at man skal være forberedt på at få lidt ’hate’ hvis man deler 

en kontroversiel mening (bilag 6). I forlængelse heraf vurderer India dog, at man bør holde kontro-

versielle corona-relaterede meninger for sig selv, især hvis man er en aktør med mange følgere (bilag 

7).  

 

I relation hertil blev det udledt i kapitel 5.1., at selvom Instagram har en åben og fri struktur, er plat-

formen dog nødsaget til at moderere i den store mængde af corona-relateret indhold. Her fremsættes 

det, at platformsarenaen konstrueres uden for brugerens kontrol - da brugernes handlemuligheder, til 

en vis grad, vil begrænses og styres, når platformen laver indholdsmoderation. I forlængelse heraf 

blev det således udledt, at brugeren må opnå en bevidsthed om, at man kan blive dirigeret i en bestemt 

retning – da indhold gøres tilgængeligt eller utilgængeligt for brugeren, på baggrund af skjulte meka-

nismer.  

 

I henhold til indholdsmoderation, så fremsætter størstedelen af respondenterne, at de godt er klar 

over, at Instagram har nogle bestemte poltikker for hvad man må offentliggøre på platformen (bilag 

3-7). Her forklarer Alberte eksempelvis: ”Ja, det vidste jeg faktisk godt. Selvfølgelig må man ikke 

lægge nøgenbilleder ud af andre, og man skal også have tilladelse til at lægge noget op, hvis det er 

en andens billede” (bilag 4). Hertil observeres der en bred enighed blandt respondenterne om, at det 

er positivt og en ’rigtig god ide’ at Instagram modererer i indholdet, og eksempelvis sletter stødende 

opslag (bilag 3-7). Når adspurgt, hvorvidt deres handlinger begrænses af platformen, fremsætter stør-

stedelen af respondenterne, at det enten ikke er noget de tænker over, eller at de ikke mener det er et 

problem for dem (bilag 3-7). Her peger flere respondenter på, at de selv kan bestemme, hvad de vil 

se og hvad de ikke vil se. Som Benedicte forklarer: ”Altså jeg kan jo gå ind og anmelde dem jeg har 

lyst til at anmelde” (bilag 7). I forlængelse heraf peger Pernille på, at man selv kan vælge om man 

vil acceptere at se noget indhold, som Instagram advarer kan være ’stødende’ (bilag 5). Her uddyber 

hun: ”(..) så kan man selv bestemme om man vil se det eller ej. Så det er ligesom ens egen beslutning” 

(i.bid).  

 

Her mener samtlige respondenter heller ikke, at det skal være muligt at dele præcis det indhold, man 

har lyst til, og særligt ikke, hvis det kan være groft eller stødende for andre (3-7). I tråd med dette 

peger flere respondenter således på, at Instagram skal være et sted, hvor der skal være rart at være 
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med plads til alle (bilag 3-7). I forbindelse med en situation, hvor der under corona-krisen er blevet 

delt et billede af en stor lig-transport i Norditalien, vurderer India, at sådan nogle opslag bør slettes, 

selvom det er et stærkt budskab (bilag 7). Her forklarer hun at: ”det passer bare ikke på Instagram” 

(i.bid).  

 

Ovenstående udsagn belyser dermed, at målgruppen anerkender Instagram som et sted, hvor der er 

ytringsfrihed, og hvor alle må sige, det de vil. Her fremkommer det dog at Instagram, i respondenter-

nes øjne, ikke er et sted hvor man bør ytre sig hvis man har en kontroversiel holdning. Hertil frem-

sættes det, hvordan konsekvensen ved at bryde ’normen’ er, at man kan få ’hate’ eller ’få nogen efter 

sig’. I forlængelse heraf kan det samtidig udledes, at respondenterne ikke føler sig hverken styret eller 

begrænset af Instagrams indholdspolitikker, men derimod vurderer, at det er positivt, at de kan undgå 

stødende indhold på platformen. Fra et affordance-perspektiv antages dette at ræsonnerer med mål-

gruppens formål og intentioner med at være på Instagram, hvorfor stødende og upassende indhold 

ikke passer ind i det underholdende og sjove rum, hvor der skal være rart at være. Det tegner dermed 

et billede af, at muligheden for at udnytte den åbne platformsstruktur til aktiv deltagelse, er underlagt 

en forudsætning om, at man holder sig inden for det accepterede. Dette antages således at være be-

grænset af en række normative fortolkninger, samt målgruppens egne kulturelle konventioner, og 

altså måder at gøre ting på - på Instagram. Som flere respondenter påpeger, så er der visse ting, der 

bare ikke ’passer’ til Instagram.  

 

Den relevante filterboble 

I kapitel 5.1. blev det udledt at platformens automatisering og subjektive relevansfortolkning kan 

resultere i at platformsbrugere lever i en kurateret ’filterboble’: Et unikt informationsunivers, kurate-

ret til den enkelte bruger. Her problematiseres det, at brugeren kan blive udfordret i at opnå nuance-

rede indsigter om eksempelvis coronavirus, på baggrund af, at platformens algoritme dikterer hvordan 

brugere får adgang til den mest ’relevante’ information.   

 

Her vurderer Maybrit Bay, at netop relevans er særligt vigtigt for målgruppens oplevelse på Instagram 

(bilag 8). Her forklarer hun: ”Det er kun når det berører dem, at det får interesse. Det forholder de 

sig til, og resten lader de bare forsvinde igen”. Denne pointe understøttes i høj grad hos målgruppen, 

hvor det kan udledes, at relevans bliver en intuitiv indikator for, om den pågældende information 

tillægges værdi eller ej (bilag 3-7). I forlængelse heraf observeres det, at målgruppen har stor tillid 
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til, at Instagram leverer relevans til dem og derfor tillægger de deres nyhedsfeed en stor grad af legi-

timitet (i.bid).  

 

Her vurderer Benedicte eksempelvis, at hendes feed primært er udgjort af indhold, der er særligt 

relevant for netop hende (bilag 7). Hertil forklarer hun, at relevant indhold betyder: ”Sådan hvad 

Instagram tror jeg godt kan lide at se på. Det er de gode til at give mig” (i.bid). Her medgiver Karla, 

at det, i hendes optik, er positivt og ’nice’ at Instagram går op i, hvad hun godt kan lide (bilag 6). Her 

henviser hun således til, at Instagram indsamler data på hendes tidligere adfærd, og derfor, i hendes 

optik, har en forståelse af hendes interesser. Som hun uddyber: ”(..) de gør det jo bare mere relevant 

for mig, tænker jeg” (bilag 6). Hertil mener flere respondenter, at fordi de selv har valgt at følge dem, 

de finder mest relevante – har de dermed også selv valgt, hvilken type af information, de bliver ek-

sponeret for. Her forklarer Alberte, at hun tager et bevidst valg om, hvorvidt hun vil følge bestemte 

personer eller ej (bilag 4). Her uddyber hun, at det ligeledes er nemt at undgå det, man finder irrele-

vant: ”Jeg tror lidt, man har et valg, om man vil følge en side eller ej. Og hvis man ikke har lyst til at 

se indholdet på en side, så kan man jo altid bare unfollow” (bilag 4). I forlængelse af dette oplever 

flere respondenter derfor også en sikkerhed i, at de højst sandsynligt ikke vil blive eksponeret for 

noget, der er irrelevant for dem, når de er på Instagram (bilag 3-7). Her forklarer Benedicte eksem-

pelvis, at hun er bevidst om, at der florerer meget misinformation på Instagram, men at hun finder det 

usandsynligt, at hun bliver udsat for det i netop hendes feed: ”Jeg tror bare heller ikke jeg følger så 

mange, hvor de har mulighed for at give mig fake news” (bilag 7).  

 

På baggrund af dette føler respondenterne heller ikke, at de hverken går glip af noget, eller at de 

mangler noget vigtig information om eksempelvis coronavirus (bilag 3-7). Her forklarer Louise, at 

hun ikke går glip af noget der er relevant, fordi hun udelukkende ser det, som er ’foreslået’ af Insta-

gram til netop hende (bilag 4). Her forklarer hun: ”Derfor føler jeg egentlig, jeg får det viden som jeg 

har lyst til at få. Som er til mig” (i.bid). Her megiver Asta: ”(..) jeg tror egentligt at jeg har en ret 

stor grundforståelse af corona. Så jeg kan ikke lige se, hvad jeg skulle være gået glip af” (bilag 3). 

Her tilføjer hun, at hun samtidig har tillid til, at hun ville få det at se via Instagram, hvis det skulle 

være relevant eller vigtigt for netop hende: ”Hvis det er noget du går op i, så kommer det helt sikkert 

op på din explore page” (i.bid).   
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I det ovenstående kan det altså udledes, at målgruppens søgen efter relevans i høj grad bliver opfyldt 

af, at være på Instagram: Da Instagram, ifølge respondenterne, eksponerer dem for relevant indhold, 

både på baggrund af deres interesser, men også i form af relevante ’forslag’. Som fremsat i kapitel 

5.1. kan det dog udfordre målgruppen i at opnå nuancerede indsigter, hvis de udelukkende blive mødt 

af perspektiver, der ræsonnerer med deres egne. I forlængelse heraf fremkom det dermed, at målgrup-

pen først og fremmest må opnå en viden om, hvordan platformens algoritme fungerer, for at kunne 

tage stilling til, hvorvidt deres forståelse af corona-krisen bliver udfordret via Instagram.  

 

Her bliver det observeret det, at målgruppen ikke besidder en dybdegående viden om hverken algo-

ritmer eller dataindsamling. Når direkte adspurgt anerkender størstedelen af respondenterne at de ikke 

er klar over, hvordan en algoritme fungerer (bilag 3-7). Eksempelvis fremsætter Asta, at hun ikke har 

nogen anelse om, hvad en algoritme er, og at hun ikke er helt sikker på hvad dataindsamling betyder 

heller: ”Jeg ved det ikke helt, men jeg tænker, at det må være noget omkring at Instagram gemmer 

vores data” (bilag 3). Her tilslutter Louise sig, at hun ikke ved så meget om hverken data eller algo-

ritmer: ”Ikke så meget. Overhovedet ikke noget faktisk” (bilag 4). I forlængelse heraf tilslutter stør-

stedelen af respondenterne sig dog samtidig, at det heller ikke er noget, de har tænkt så meget over 

(bilag 3-7).  

 

I relation hertil fremsætter respondenterne en bred enighed om, at de finder det mere positivt end 

negativt, at Instagram samler data på dem og bruger det i en algoritme (bilag 3-7). Her gætter Pernille 

eksempelvis på, hvad algoritmer og dataindsamling kan have af betydning for hende: (..) at de (red: 

Instagram) ligesom ser det man kan godt kan lide, og så putter de mere og mere på af det” (bilag 5). 

Som tidligere nævnt vurderer Karla også, at det er positivt, at Instagram går op i hvad hun godt kan 

lide (bilag 6). Her forklarer hun: ”For så ser man ikke alt muligt ligegyldigt, som man ikke rigtigt 

gider at se (..) jeg har ikke noget problem med at de samler hvad jeg liker og sådan noget. For de gør 

det jo bare mere relevant for mig, tænker jeg” (i.bid).   

 

I ovenstående kan det dermed udledes, at målgruppen ikke besidder en dybdegående viden om den 

teknologi, der dikterer hvordan de får adgang til den mest (øjensynligt) relevante information. Dette 

kan således antages at have en indflydelse på, hvorvidt målgruppen tænker over de problematikker, 

der kan være relateret til, at deres feed personificeres. Her ser vi, at målgruppen har stor tillid til, at 

Instagram foretager en ’korrekt’ vurdering af, hvad der er relevant for netop dem. Hertil observeres 
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det, at respondenterne tillægger det en positiv værdi, at Instagram indsamler deres data og dermed 

eksponerer dem for indhold, der ligner det, de tidligere har vist interesse for. Her bliver der således 

tegnet et billede af, at respondenterne finder en form for tryghed i, at de ikke går glip af noget, der er 

relevant for dem. Af denne grund finder de det også mere usandsynligt, at de vil blive eksponeret for 

indhold af irrelevant, misledende eller stødende karakter. Dette kan lede tankerne hen på, at målgrup-

pen, af den grund, kan være udfordret i at udvide deres horisont og møde perspektiver, der ikke nød-

vendigvis ræsonnerer med deres egne holdninger. Med andre ord kan det antages, at målgruppen 

udfordres i, at gøre sig bevidst om den filterboble, de kan risikere at befinde sig i.  

 

”Men coronavirus er jo også et vigtigt emne” 

Som det blev udledt i kapitel 5.1., må corona-krisen i høj grad betragtes som et emne af usædvanlig 

og følelsesmæssig karakter. Igennem de foregående analyseelementer, har vi således kunnet udlede, 

hvordan coronavirus har fået tildelt en markant eksponering hos samtlige globale medier, og dermed 

også, hvordan målgruppen har været særligt eksponeret for indhold i netop denne samfundsmæssige 

situation.  

 

Igennem de gennemførte interviews tydeliggøres det, at samtlige respondenter føler sig påvirket af 

corona-krisens omfang og dets implikationer for samfundet (bilag 3-7). Her fremkommer det endvi-

dere, at målgruppen besidder en nysgerrighed i krisen og dens konsekvenser, både i relation til deres 

eget personlige liv, men også i et større samfundsmæssigt perspektiv (i.bid). Af den årsag fremhæves 

det af samtlige respondenter, at de har fulgt aktivt med i regeringens pressemøder, tv-avisen samt i 

det generelle nyhedslandskab under krisen (bilag 3-7). Her forklarer India, at netop fordi hun har følt 

sig personligt påvirket af corona-krisen, så har hun fulgt ekstraordinært med på de traditionelle medier 

(bilag 7). Herunder påpeger samtlige respondenter, at de anskuer de traditionelle nyhedskanaler og 

regeringens pressemøder som meget vigtige informationskanaler under coronavirus (bilag 3-7). Her 

fremhæver Louise eksempelvis, hvem hun stoler mest på i forbindelse med information om coron-

avirus: ”Det er nok på regeringen og på politiet” (bilag 4). I forlængelse heraf anerkender samtidige 

respondenter samtidig, at det at se flow-tv og pressemøder, ikke er en del af deres sædvanlige adfærd 

(bilag 3-7). Som Asta understøtter: ”Jeg bruger stort set aldrig fjernsynet til nyheder (..) og jeg bru-

ger det kun nu, hvis jeg hører, at der kommer et vigtigt pressemøde” (bilag 3). Som India påpeger: 

”Altså jeg tænker, at man helst vil følge med i noget, der har noget med en selv at gøre - og det tænker 

jeg, at det har corona jo rigtig meget” (bilag 7).   
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Ovenstående tegner således et billede af, at målgruppe-respondenterne har tillagt sig en række nye 

vaner under corona-krisen, som i høj grad har gjort dem opmærksomme på værdien af den informa-

tion, der formidles via traditionelle medier såsom flow-tv. I forlængelse heraf påpeger flere respon-

denter, at de anskuer Instagram som et mindre troværdigt medie til oplysning end traditionelle medier 

(bilag 3-7). Dette eksemplificeres blandt andet af Benedicte, der forklarer: ”Hvis man eksempelvis 

får det fra Instagram, så er det jo bare slet ikke lige så troværdigt som nyhederne. Så man skal også 

passe lidt på, hvis nu der bliver delt et eller andet på Instagram. Så skal man måske lige tænke ’okay 

det er på Instagram det bliver delt, og ikke i nyhederne’” (bilag 7). Dette kan antages at være en 

konsekvens af, at målgruppen under corona-krisen har rettet en særlig opmærksomhed mod traditio-

nelle medier, som de anerkender, at de normalvis ikke bruger. Her ser vi, at et eksempelvis et presse-

møde, pludselig får en anden og langt større informationsværdi end den, målgruppen har tillagt In-

stagram. Som flere af respondenterne påpeger, ville de nemlig på normal vis modtage de nyeste og 

mest relevante nyheder og informationer igennem deres sociale medier (bilag 3-7). 

 

Her kan det altså udledes, at målgruppen som følge af corona-krisen har opnået en større bevidsthed 

om, at man ikke blindt skal stole på det, der sker på Instagram. Den måde, hvorpå Benedicte i oven-

stående eksempel sætter ’Instagram’ op imod ’nyhederne’, understøtter, at platformen er tillagt en 

bestemt værdi af målgruppen. Dette er således en værdi, som pludselig står i kontrast til de nyheder, 

de for nyligt er begyndt at følge med i under corona-krisen. I relation hertil, forklarer Louise, hvordan 

det er blevet vigtigt for hende, at der står ”nogle læger eller forskere bag” den information, hun læser 

om coronavirus (bilag 4). Hertil påpeger hun, at det ligeledes er blevet meget vigtigt ”(..) at lytte efter 

hvad man læser” (i.bid). Dette tegner således et billede af, at corona-krisen, som den udsædvanlige 

situation den er, har bidraget med en række nye indsigter til målgruppens forhold til troværdig viden, 

samt hvordan dette kan opnås i en digital tidsalder.  

 

5.2.2. En dannelsesproces - færdigheder, forståelse & refleksivitet 

I forlængelse af afhandlingens analysemodel blev det i forrige delanalyse afdækket og analyseret, 

hvordan målgruppen forholder sig til de muligheder og udfordringer, der blev identificeret i kapitel 

5.1. Dette har således bidraget til en større forståelse af, hvordan digital dannelse udfolder sig i for-

bindelse med afhandlingens empiriske case, når platformen anskues som en arena for dannelse. Som 

fremsat i den digitale platformsdannelse, så argumenteres der for, at den digitale dannelse indebærer 
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et samspil mellem færdigheds- forståelses- og refleksionselementer, der må forstås, ikke som et slut-

mål eller som værende uafhængige, men som forskellige elementer der kan belyse en dannelsespro-

ces. I ovenstående delanalyse kunne vi således observere målgruppens adfærdsmønstre, og ved hjælp 

af en affordance-tilgang udlede en forståelse af, hvordan målgruppens handlinger udspiller sig, på 

baggrund af de teknologiske, sociale og kulturelle omstændigheder.  

 

Som fundet i analysen, indebærer målgruppens indtræden på Instagram en række af muligheder: Her-

iblandt mulighed for, at tilegne sig adgang til en verden af indhold og deltage aktivt i samfundet via 

digitale medier. I tråd med den digitale dannelseskomponent observeres det således, at målgruppen 

besidder en række tekniske færdigheder til at kunne opsøge, indsamle og evaluere information, og 

dertil stille sig kritiske over for det, de møder digitalt. I forlængelse heraf bliver det ligeledes obser-

veret, at målgruppen konsumerer en stor del af deres indhold igennem internet-memes, der antages at 

udgøre en integreret del af platformssproget på Instagram. Her udledes det, at de er bevidste om, hvad 

internet-memes er, og hvordan de kan bruges som et underholdnings-format. Her ser vi, at målgrup-

pen besidder færdighederne til at afkode underholdningsværdien i et meme, og anvende denne kom-

munikationsform som en del af platformsoplevelsen.  

 

Endvidere bliver det belyst, at respondenterne besidder forståelsen af, at Instagram er et broget kom-

munikationslandskab, med mange forskellige aktører. Her ser vi, at de er meget opmærksomme på 

rollemodeller og influencere, og at disse kan have forskellige afsenderinteresser. I forlængelse heraf 

udledes det, at målgruppen besidder en forståelse af, hvilke konsekvenser misledende budskaber og 

slørede motiver kan føre med sig - særligt under en samfundsmæssig krise. Overordnet set anerkender 

målgruppen, at man bør slå sin kritiske sans til og ikke tage alting på Instagram for gode varer. Ud 

fra analysen kan vi dermed udlede, at målgruppen besidder en god forståelse af, hvordan Instagrams 

funktioner og generelle materialitet kan anvendes, samt en række tekniske færdigheder, der giver dem 

adgang til platformen. 

 

I analysen fremkommer det dog, at målgruppen samtidig er udfordret i, at udnytte deres færdigheder 

og forståelse i konkrete situationer. Dette, både på baggrund af materielle udfordringer, der udsprin-

ger sig fra platformen, men også set i lyset af målgruppens sociale kontekst og formål med platforms-

anvendelsen. I lyset af affordance-teorien bliver det antaget, at målgruppens fortolkning af platformen 

og dens formål, begrænser dem i at tilegne sig adgang til indhold, der ikke anskues som værende 
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relevant for dem. Deres forståelse af hvad der sker, eller kan ske, på Instagram er således i høj grad 

afhængig af deres personlige fortolkning af mediet og deres egne behov. Her kan der drages en anta-

gelse om, at deres mulighed for at udnytte deres færdigheder i konkrete situationer således begrænses 

af den værdi, målgruppen har tillagt Instagram.  

 

Her kan der drages en antagelse om, at målgruppen kan blive udfordret i at forstå, at platformen kan 

bruges til oplysning og aktiv samfundsdeltagelse. Her ser vi, at målgruppen ikke tillægger Instagram 

en værdi som værende en kilde til hverken information, oplysning eller viden. Denne fortolkning af 

mediet begrænser dem således i at mobilisere deres kildekritiske færdigheder, da det udledes i analy-

sen, at de glemmer at stille sig kritiske eller ikke tænker så meget over det, når de anvender Instagram 

med en intention om at blive underholdt. Som tidligere påpeget, så besidder målgruppen en forståelse 

for, at der kan eksistere forskellige motiver og afsenderinteresser på Instagram. Her tegnes der dog et 

billede af, at målgruppens vurdering af troværdighed ligeledes begrænses af deres fortolkning af me-

diet; hvorfor (u)troværdighed udelukkende holdes op imod en opfattet målestok af, hvad der udgør 

en troværdig kilde på Instagram. Hertil udledes det, at målgruppen besidder en begrænset viden om 

platformens underliggende dynamikker og logikker. Her bliver målgruppen således udfordret på både 

færdigheds- og forståelsesfronten, da det, som udledt i analysen, er udfordrende at tilegne sig viden 

om noget, man ikke kan se. Dermed opstår udfordringen i, at opnå en forståelse af platformens ma-

terialitet, og dermed en forståelse af dens reelle indflydelse.   

 

I analysen bliver det belyst, at Instagram bidrager med nye perspektiver til målgruppens viden om 

coronavirus, på trods af, at de ikke selv anskuer mediet eller dens udtryksformer som en kilde til 

betydelig eller vigtig viden. Her kan det altså antages, at målgruppens selvforståelse ligeledes kan 

blive begrænset. Dette ses i lyset af deres manglende forståelse for, at budskaber kan have en ind-

virkning selvom de ligger uden for den ’norm’, som målgruppen normalt vurderer Instagram-indhold 

i. Igennem analysen udleder vi således, at målgruppen besidder færdigheder inden for både det tek-

niske felt, men også til at kunne tilegne sig information og viden. Her tilknytter vi dog, i forlængelse 

af den digitale platformsdannelse, et kritisk element; hvor færdigheder og forståelse også må forstås 

som evnen, til at stille sig kritisk over for de risici, der er forbundet med teknologien. Her sættes der 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt de udnytter disse færdigheder, når de er på Instagram, da denne ’kon-

krete situation’, i deres øjne ikke inviterer eller nødvendiggør en kritisk form for adfærd. 
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I tråd med den digitale platformsdannelse leder ovenstående således tankerne hen på refleksivitets-

elementet; hvor der henvises til målgruppens evne til at se sig selv udefra og reflektere over teknolo-

giens indvirkning. Dette, både på deres eget liv og i et samfundsmæssigt perspektiv. Som fremsat i 

den digitale platformsdannelse, så peger litteraturen på, hvordan det at skabe paralleller mellem det 

kendte og ukendte, er hvad der opøver individets refleksivitetsformåen og skaber dømmekraften. I 

denne undersøgelse kan der altså argumenteres for, at kontrasterne mellem det, målgruppen før har 

stiftet bekendtskab med, og det, der for dem er ukendt, skaber fundamentet for at de kan lære noget 

nyt om verden.  

 

På trods af, at det i analysen blev belyst at målgruppen underkender Instagram som en vigtig infor-

mationskanal, illustreres det, at platformen har frembragt nye perspektiver og nuancer til målgruppens 

viden om coronavirus. Her kan det dog antages, at det bliver udslagsgivende, at målgruppen i forvejen 

besidder et generelt kendskab til coronavirus, og derfor en forudgående forståelseshorisont og ballast 

om dette emne. I analysens observeres det, at målgruppen har gjort sig nogle forudgående erfaringer 

med coronavirus og har tilegnet sig en om hvad sygdommen er, hvordan man bør forholde sig til den, 

dens implikationer for samfundet m.v. Her ser vi, at denne forståelse stammer fra medier, der udgør 

en kontrast til Instagram - som eksempelvis regeringens pressemøder og diverse nyhedsindslag. Det 

kan dermed udledes, at et erfaringsgrundlag bliver essentielt for, at de kan udøve refleksivitet. Dette 

ses i lyset af, at de erfaringer de tidligere har gjort sig i forbindelse med coronavirus, har fået dem til 

at reflektere over, hvad der er ’godt’ og ’dårligt’ ved at engagere sig med coronavirus på Instagram. 

Her ser vi således, at målgruppens møde med corona-relateret kommunikation på Instagram byder på 

en række af perspektiver, der kan opøve målgruppens refleksivitetsformåen og styrke deres dømme-

kraft.  

 

Ud fra analysen kan vi således understøtte dannelseslitteraturens antagelse om, at forståelse og re-

fleksivitet opstår i mødet med kontrasten mellem det kendte og ukendte. Her observeres det i analy-

sen, at dette vekselvirke er det, der skaber fundamentet for, at målgruppen kan etablere og bearbejde 

deres tidligere erfaringer. I tråd med den digitale platformsdannelse understøttes her en central pointe: 

At mennesket må opnå viden om verden, for overhovedet at kunne møde den med refleksion. Såfremt 

en forståelseshorisont er påkrævet, for at kunne oparbejde en refleksionsevne, kan der altså stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorledes denne forståelseshorisont kan opnås i praksis på en platform. Dette 

må ses i lyset af, at den begrænses af det materielle, kulturelle og de menneskelige fortolkninger.  
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På baggrund af analysen kan vi altså udlede en antagelse om, at målgruppens refleksivitetsformåen 

først og fremmest begrænses af platformens materialitet. Her ser vi, at i de situationer hvor deres 

viden om platformen er begrænset, er deres evne til at reflektere over dens indvirkning, ligeledes 

særligt udfordret. Her fremkommer det, at såfremt respondenterne ikke tidligere har oplevet, at plat-

formens underliggende dynamikker og logikker har en indflydelse på deres liv – så mangler de en 

tydelig kontrast at holde deres tidligere erfaringer op imod. Her udgør platformens materielle struktur, 

og herunder dens automatisering, dog samtidig en udfordrende ’del af verden’ at tilegne sig viden 

om. Dette ses i lyset af, at platformens underliggende logikker og dynamikker, i de fleste tilfælde 

ikke er tilgængelige for målgruppen. Her fremkommer det dog netop, at målgruppen trækker på deres 

tidligere erfaringer med platformen, når de forholder sig refleksive i mødet med corona-relateret kom-

munikation: Dette belyses, når de trækker på viden om, at platformen indtages af flere aktører, med 

forskellige afsenderinteresser og dermed kan indeholde potentielt misledende og farlige budskaber.  

 

Ydermere fremkommer det i analysen, at målgruppens refleksivitetsformåen kan blive begrænset af 

de socialt og kulturet konstruerede forhold, de konfronteres med på Instagram. Her ser vi således, at 

respondenterne finder sig naturligt til rette i platformskulturen og samtidig tager en aktiv del af det 

platformssprog, der ræsonnerer med deres egne interesser. Her bliver det dog problematiseret, at bru-

gernes kulturelle norm og særlige måde at anskue tingene på, i høj grad kan udmunde i en specifik 

og snæver oplevelse af, hvad der ’passer til Instagram’. I forlængelse heraf kan brugernes refleksivi-

tetsformåen dermed hænde at blive begrænset af, at de ikke forholder sig til de underforståede bud-

skaber og former for meningsdannelse, der kan blive sløret af platformens sociale og kulturelle kon-

struktion. Dette må igen ses lyset af, at målgruppen oplevelse på Instagram ikke er kontrastfyldt, når 

de ’spiller efter deres egne regler’ og udelukkende anvender platformen til det, der i deres øjne, er 

den accepterede norm. Her ser vi således, at i de situationer hvor de møder det, de forventer – der 

finder de ikke en nødvendighed i, at forholde sig yderligere kritisk eller reflekterende. Derimod, når 

en afsender eller et budskab stikker uden for det forventede, så slår de paraderne op og den kritiske 

sans til.  

 

I lyset af affordance-teorien kan det slutteligt udledes, at målgruppens subjektive afkodningsproces 

af Instagram kan risikere at udfordre deres refleksivitetsformåen. I analysen fremkom det således, at 

målgruppens fortolkning af hvad Instagram egentlig er, og hvad platformen kan og bør bruges til, får 
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en stor betydning for de handlemuligheder, de afkoder fra platformen og handler på i praksis. Fra et 

affordance-perspektiv kan det antages, at fordi menneskets afkodningsproces er relationel, men også 

kontekst- og intentionsafhængig, så begrænses målgruppen af deres værdisætning af Instagram. 

Denne afhænger således samtidig af den sociale kontekst de bruger mediet i, samt de behov, de søger 

opfyldt med anvendelsen. Her ser vi, at målgruppens adfærd i høj grad præges af, at de anvender det 

i en uformel og social sammenhæng, i en søgen efter hygge og underholdning. Når målgruppens 

handlinger i analysen er blevet afdækket, så fremkommer det dermed, at den må forstås ud fra en 

række af parametre, der rækker ud over platformens materialitet. Her kan vi altså udlede en antagelse 

om, at selvom Instagram byder på en masse nye perspektiver, muligheder og udfordringer – så af-

hænger målgruppens refleksivitet i høj grad af, hvordan de afkoder disse og dermed tager sin form i 

deres oplevelse af ’andetheden’.   
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» Digital dannelse handler derfor 
også om frihed, privatliv og demo-
krati. Dette illustrerer fænomeners 
indbyrdes kompleksitet og bidra-
ger til en forståelse af digitale 
platforme som en dannelsespro-
blematik « 

6 DISKUSSION 
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Kapitel 6 – Diskussion 

I det følgende kapitel vil afhandlingens resultater indarbejdes i en diskussion, der kan bidrage til, at 

besvare det sidste element af afhandlingens problemformulering. Her vil det således blive diskuteret, 

hvordan indsigter fra projektets litteraturgennemgang og analyse bidrager til en forståelse af digitale 

platforme som en dannelsesproblematik. På den måde vil diskussionen hæve sig over afhandlingens 

resultater, og kaste et kritisk og reflekterende blik på, hvorvidt der er behov for andre perspektiver på 

digital dannelse end dem, der er blevet afdækket i afhandlingens kapitel 3, 4 & 5.   

 

Afhandlingens opdeling af litteraturgennemgang og teoretisk analysemodel har tilladt os at skelne 

imellem den form, som henholdsvis digital dannelse og platformsfænomenet tager i teorien, og en 

mere praktisk forståelse af, hvordan digital dannelse i et platformsperspektiv kan gøres mere tilgæn-

geligt i praksis. På baggrund af litteraturen kunne vi således komme med et bud på, hvordan fæno-

menerne kan blive forenet i en teoretisk ramme, med henblik på en praktisk anvendelse igennem en 

affordance-tilgang. Afhandlingens analyse havde dermed til formål at opnå en mere dybdegående 

forståelse for, hvordan vi kan forstå platformen som en digital dannelsesarena, samt hvordan digital 

dannelse egentlig udfolder sig i praksis.  

 

Formålet med diskussionen er således at diskutere de problematikker og paradokser der opstår, når 

en platform udgør den digitale dannelsesarena. Her har indsigter fra afhandlingens litteraturgennem-

gang og analyse gjort det muligt for os, at identificere en række af tematikker, som vil fremsættes til 

diskussion i det følgende. Fælles for disse er, at de kan bidrage til at fremhæve de implikationer, der 

opstår i mødet mellem teori og praksis. Slutteligt søger den sidste del af diskussionen: Digital plat-

formsdannelse, og hvad så nu?, at vurdere og diskutere undersøgelsens overordnede bidrag i en større 

akademisk og samfundsmæssig kontekst.  

 

6.1. Autonomi og oplysning - eller mangel på samme 

Som fremsat i afhandlingens analysemodel om digital platformsdannelse udgør digitale platforme, 

teoretisk set, et rum med mulighed for oplysning og autonomi. Dette skyldes, at digitale teknologier, 

ifølge dannelseslitteraturen, tillader individet at opnå en nuanceret forståelse, og på baggrund heraf 

lære at forholde sig kritisk og refleksivt til den omkringliggende verden (Drotner, 2008; Løvlie, 2003; 

Foros & Vetlesen, 2015). 
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Som bekræftet i analysen udgør Instagram i særdeleshed et mættet kommunikationslandskab, der 

tilvejebringer en nem adgang til information fra flere forskellige afsendersynspunkter. Samtidig til-

lader platformens åbne infrastruktur, at individet får mulighed for at tilkendegive sin stemme og blive 

en del af den demokratiske samfundsdebat. Dette understøtter således den digitale dannelseslitteraturs 

antagelse om, at internettet udgør et væsentligt element i individets dannelsesproces - idet des mere 

oplysning, des mere autonomi, selvstændighed og myndighed (Løvlie, 2004). Dette ræsonnerer altså 

med Foros & Vetlesens (2015) argument, om at internettet udgør et stort demokratisk potentiale, hvor 

ytringsfrihed samt personlig indflydelse tillades. 

 

I praksis, kan det dog fremsættes til diskussion, hvorvidt denne oplysning og autonomi udgør et uto-

pisk, teoretisk dannelsesideal, når det digitale ’medie’ tager form som en digital platform. Her ser vi, 

at den digitale dannelsesteori ikke tager højde for, at platformen kan udgøre dannelsesarenaen, og 

herunder dens iboende kompleksitet; dens sociale- og kulturelle kultur, infrastruktur og underlig-

gende teknologiske mekanismer. Når det antages, at digitale platforme kan udgøre et element i dan-

nelsesprocessen, leder det altså tankerne hen på, hvorvidt dette må ses med forbehold for, at individet 

evner at forholde sig til platformen. Her henviser vi til, at platformen udgør en kompleks socio-tek-

nisk institution med mange forskellige facetter. Her fremkom det i analysen, at det at kunne forstå, 

hvordan platforme omdirigerer, strukturerer og former typen af kommunikation, er en kompleks op-

gave. Her sætter vi således spørgsmålstegn ved, om digitale platforme kan indgå som et positivt ele-

ment i dannelsesprocessen, såfremt individet ikke evner at forholde sig til de implikationer, som plat-

formen bringer med sig. 

 

Igennem analysen fremkom det netop, at målgruppen anskuer Instagrams måde at filtrere, sortere og 

tilbyde indhold efter relevans på, som en central og yderst positiv faktor ved platformsoplevelsen. 

Hertil blev det observeret, at denne opfattede relevans, og det at Instagram personligt ’kender’ sine 

brugere, ræsonnerer godt med målgruppens formål og intentioner med at anvende platformen. Det, at 

give afkald på sin data mod at modtage personificeret og øjensynligt relevant indhold, udgør dermed 

ikke en forestående trussel i målgruppens øjne. Derimod ser vi, at det bidrager det til en følelse af 

tryghed og autonomi, når platformen, i målgruppens øjne, ikke tillader dem at gå glip af relevante og 

vigtige oplysninger. Dette tegner altså et billede af, at målgruppen oplever en særlig myndighed og 

frihed, når de befinder sig i deres eget kommunikationsunivers.  
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Som fremsat i den digitale platformsdannelse, så handler forståelse og refleksivitet om at kunne se 

sig selv udefra og forstå sig selv som en del af et større system. Her kan platformen altså udgøre et 

kompliceret landskab at opøve denne refleksivitet i - såfremt brugernes selvforståelse konstant udfor-

dres af, at blive mødt af perspektiver der ræsonnerer med deres egne. Som udledt i analysen kan 

platformens automatisering og subjektive relevansparametre risikere, at holde brugeren fanget i en 

medieret virkelighed. Dertil er dette en virkelighed, hvis indflydelse kan være svær at forstå konse-

kvenserne af. Såfremt målgruppen ikke erfarer nogle negative konsekvenser ved platformens auto-

matisering, kan det derfor lede tankerne hen på, om de vil finde det nødvendigt for deres fremtidige 

digitale færden, at forstå kompleksiteten af platformens indvirkning. Her kan det altså antages, at des 

mere viden om den digitale arena, des flere muligheder for at anvende platformen i en digital dannel-

sesproces. Her kan vi altså sætte spørgsmålstegn ved, om digitale platforme i højere grad kan hænde 

at umyndiggøre målgruppen og fratage dem deres autonomi – såfremt individet ikke evner, at stifte 

bekendtskab med platformens materialitet.  

 

På baggrund af analysen, vil en dybdegående viden om platformen eksempelvis bidrage til målgrup-

pens forståelse af, hvordan den information de møder, er skruet sammen af en række af mekanismer. 

Ovenstående giver dermed anledning til at overveje, hvordan målgruppen kan tilegne sig en forud-

gående viden om platformens dynamikker og logikker. Dette ses i lyset af, at det som udledt i analysen 

kræver en indsigt i noget, der ikke kan ses eller røres. Dette gælder således både algoritmer, der 

tiltrækker og fastholder dens brugere, men også de mange forretningsmodeller og økonomiske samt 

politiske motiver. Det antages dermed, at det kan kræve systematisk øvelse og erfaring at opnå en 

forståelse for det ovenstående. Heraf kan platformen forstås som en særlig dannelsesproblematik – 

en problematik, der tager sit udgangspunkt i de komplekse systemer, som unge mennesker bliver en 

stadigt større del af på daglig basis.  

 

6.2. Det starter og slutter med fortolkning  

I forlængelse af forrige afsnit, kan vi udlede at platformens materialitet både muliggør og udfordrer 

nye former for menneskelig handling. Undersøgelsen har således trukket forskellige tråde ud fra plat-

formsteorien, hvor det bliver belyst, at handlinger aktiveres og formes i et online miljø, på baggrund 

af en række aktører, motiver og mekanismer (Bucher, 2018).  
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Som fremsat i afhandlingens analysemodel, så tilslutter vi os den forståelse, at digital dannelse inde-

bærer at kunne forholde sig de teknologiske ’andetheder’, som platformen indebærer. Platformens 

materialitet og de menneskelige handlinger blev i modellen konceptualiseret at være cirkulært for-

bundne og indbyrdes afhængige, i en kontinuerlig dannelsesproces. 

 

I affordance-litteraturen blev det bemærket, at materielle objekter leder individer til at handle på for-

skellige måder, alt efter den betydning, som objektet tillægges (Gibson, 1977). Her blev det således 

udledt af teorien, at enhver given handlemulighed er opstået, eller forblevet skjult, på baggrund af en 

specifik afkodningsproces (i.bid). Analysen leder derfor til overvejelser om, hvorvidt en affordance-

tilgang bidrager til at tegne et billede af, at dannelse starter og slutter med individet. Her kan det altså 

fremsættes til diskussion, hvorvidt blikket må løftes fra teknologiens materialitet, for at kunne forstå 

platformen som en dannelsesarena. Her henviser vi til, at de muligheder og udfordringer der udsprin-

ger fra platformen, kan anskues som værende afhængige af de øjne der ser, og dermed i højere grad 

uafhængig af det materielle objekt.   

 

I analysen blev det således søgt afdækket og analyseret, hvordan målgruppen anvender de muligheder 

som platformen tilbyder, og samtidig forholder sig til dens udfordringer. Her fremkom det, at den 

måde målgruppen forholder sig til de ’andetheder,’ som Instagram tilvejebringer, i høj grad konstitu-

eres af en individuel fortolkning af, hvad platformen egentlig er og hvordan den bør bruges. Her 

antages det, at målgruppens formål og personlige intentioner med at bruge Instagram, kan udmunde 

i en kulturel begrænsning. Denne begrænsning relaterer sig til således til den måde, som målgruppen 

plejer at gøre ting på, eller finder ’accepteret’ inden for Instagrams rammer. I forlængelse af forrige 

afsnit kan der således sættes spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad muligheder og udfordringer i for-

bindelse med digital dannelse overhovedet kan tillægges det materielle, i form af en platform.   

 

Her leder analysen altså til overvejelser om, hvorvidt det ud fra et affordance-perspektiv er proble-

matisk, at tillægge platformen en dannelsesmæssig værdi forud for individets indtræden. Her henviser 

vi til, at handlemuligheder på platformen antages ikke at eksistere for målgruppen, før deres egen 

fortolkning og intentioner har tilladt dem at afkode disse. Det betyder at platformen, i teorien, mulig-

gør og udfordrer individet i at opnå viden om verden, på baggrund af en række af materielle, sociale 

og kulturelle begrænsninger. Her kan det dog fremsættes til diskussion, hvorvidt disse begrænsninger 
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først og fremmest må ses som begrænsninger, fremprovokeret af den enkeltes afkodningsproces. I 

analysen fremkom det, at denne inkluderer individets fortolkning, intentioner og behov, samt kultu-

relle konventioner i en given kontekst. Her sættes den cirkulære og indbyrdes afhængighed mellem 

teknologi og menneskelig subjektivitet altså på prøve; ved at anskue målgruppens tilgang til platfor-

men, som afgørende for repræsentationen af det materielle. I denne opfattelse bliver målgruppens 

tankeprocesser således også afgørende for repræsentationen af de muligheder og udfordringer for 

dannelse, der udspringer sig af både platforms- og dannelseslitteraturen. Med udgangspunkt i affor-

dance-teorien leder dette altså til overvejelser om, hvorvidt en platform er generaliserbar i en dannel-

seskontekst. Dette, da den vil repræsentere noget for den enkelte aktør, som den ikke vil gøre for den 

anden.  

 

I dette diskussionselement kan det være relevant at inddrage Klafkis (Rasmussen, 2019) argument 

om, at det materielle findes nødvendigt for dannelse: At mennesket må opnå viden om verden, for 

overhovedet at kunne forholde sig den. I lyset af ovenstående leder det dog tankerne hen på, hvorvidt 

målgruppen først og fremmest må opnå viden om deres fortolkning af verden, for at kunne opnå viden 

om den verden, der bliver set igennem deres øjne på en platform. I lyset af affordance-teorien kan 

digital dannelse dermed antages at være afhængig af, at målgruppen kan opnå en forståelse for den 

indflydelse, som deres egne fortolkninger har på deres digitale handlinger. Dette afsnit kan dermed 

bidrage til en forståelse af den digitale platform som en dannelsesproblematik: Såfremt målgruppens 

afkodningsproces bliver implicerende for, hvordan de bruger Instagram i praksis, kan det antages, at 

det ligeledes bliver implicerende for, hvordan platformen kan fungere som en dannelsesarena.   

 

6.3. Mødet med det ukendte, og det virkelig ukendte   

I lyset af både teori og praksis ser vi, at digital dannelse i særdeleshed er noget, der rører på sig og får 

sin betydning, når kontraster mødes: Når det bliver vigtigt om noget er sandt eller falsk, rigtigt eller 

forkert, meningsskabende eller meningsterroriserende. Dette giver anledning til, at sætte afhandlin-

gens empiriske case på podiet, og sætte spørgsmålstegn ved, om corona-krisen netop har sat digitale 

platforme som en dannelsesproblematik på spidsen.  

 

I forbindelse med udvælgelsen af afhandlingens case, lagde vi som fremsat i kapitel 2 vægt på at opnå 

de bedst tænkelige muligheder for at belyse digital dannelse som udfoldet via en platform. Her blev 

det bekræftet i analysen, at netop fordi coronavirus repræsenterer en yderst sjælden samfundsmæssig 

KAPITEL 6 - DISKUSSION



 

 Side 108 af 124 

situation, har casen fået tildelt en markant opmærksomhed. Dette kunne vi således belyse, både på 

platformen og hos målgruppen; hvor både kommunikationslandskabet og målgruppens adfærd, har 

ændret form, som et resultat af krisens ekstremitet. Som tidligere nævnt er dette blevet påpeget af 

fremtidsforsker, Liselotte Lyngsø (2020), der netop vurderer, at krisen har haft en betydelig indvirk-

ning på vores samfundsopfattelse. Her peger hun på, at eksempelvis de enorme mængder af misin-

formation og falske nyheder, har medført, at vi alle er blevet tvunget til at ændre vores syn på hvad 

information er (i.bid). I tråd med Lyngsø, bekræfter analysen netop at platformen har fået en central 

rolle i forbindelse med corona-krisen - da information i stadigt stigende grad publiceres, distribueres 

og konsumeres via digitale platforme. I lyset af dette bliver platformen således også epicenter for 

misinformation og misledende budskaber, under en samfundsmæssig krise. I forlængelse heraf, udgør 

de digitale platforme dermed en central arena for informationsbehandling, hvorfor Instagram må an-

tages at være en vigtig kilde til oplysning og vidensdannelse i netop denne situation. Dette giver altså 

anledning til at overveje, hvorvidt corona-krisen har sat digital dannelse på dagsordenen. I en situation 

hvor det er blevet vigtigere end nogensinde før, at kunne skelne mellem rigtigt og forkert, er platfor-

men blevet en uundgåelig del af ligningen.  

 

Som fremsat i afhandlingens analysemodel, giver den digitale dannelsesteori mulighed for, at kunne 

undersøge digital dannelse som et samspil mellem færdigheder, forståelse og refleksivitet. I analysen 

fremkom det således, at forståelse og refleksion i særdeleshed opstår, når målgruppen møder en kon-

trast mellem det kendte og ukendte. Hertil fremkom det, at dette vekselvirke skaber fundamentet for, 

at de bearbejder deres holdninger og reflekterer over deres adfærd. Her blev det antaget at være ud-

slagsgivende, at målgruppen i forvejen har mødt det kontrastfyldte i forbindelse med coronavirus.  

Det blev netop observeret, at når de møder noget, der giver dem særlig anledning til at trække på 

tidligere erfaringer, udfoldes deres færdigheder, forståelse og refleksivitet. Fordi målgruppen føler 

sig personligt berørt af krisen, har de etableret deres forståelseshorisont uden for deres normale ram-

mer, hvilket har betydet, at ’virkeligheden’ har fået en betydelig kontrast til Instagram. Det kan altså 

udledes af analysen, at målgruppens møde med corona-relateret kommunikation på Instagram har 

budt på en række af nye perspektiver, der, når holdt op imod deres tidligere erfaringer, kan styrke 

dømmekraften.  

 

Analysens resultater, som frembragt på baggrund af den empiriske case, giver derfor anledning til at 

diskutere, hvorvidt målgruppen kan udøve refleksivitet, såfremt deres erfaringsgrundlag er 
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begrænset. Her stiller vi os således kritiske over for, at det i flere tilfælde blev belyst i analysen, at 

målgruppen ikke slår deres kritiske sans til, eller reflekterer aktivt over platformens mellemkomst, 

når de på normal vis agerer på Instagram. Her sætter vi således casens ekstremitet i centrum, og sætter 

spørgsmålstegn ved, om målgruppen møder det kontrastfyldte på en kontinuerlig basis. Det kan der-

med fremsættes til diskussion, om samme muligheder og begrænsninger for digital dannelse ville 

gøre sig synlige, såfremt emnet ikke tager form som et så chokerende og skelsættende emne, der 

skaber så store kontraster, til det vi kender i forvejen.  

 

I den digitale platformsdannelse argumenterer vi på linje med Drotner (2004) for, at den digitale 

dannelse ikke er givet på forhånd, men opstår i en konfrontation med de ukendte teknologiske ’an-

detheder’. Ovenstående kan dog give anledning til at overveje, hvorvidt målgruppens erfaringsgrund-

lag skal opøves og styrkes uden for den digitale arena, for at kunne bidrage til en dannelsesproces. 

Dette ses i lyset af, at kontraster må antages at opstå i mødet med det ukendte; og altså der, hvor 

tidligere erfaringer kan bruges som afsæt til at tilegne sig ny viden. Som udledt i analysen, og fremsat 

til diskussion i de foregående afsnit, kan dette møde med kontrasten antages at være udfordret på 

platformsarenaen – både af materialiteten og af målgruppens egen subjektivitet. Heraf kan man 

spørge, om det at møde kontrasterne i verden, i virkeligheden kan gøres på digitale platforme – hvoraf 

digitale platforme kan forstås som en dannelsesproblematik. Her henviser vi således til, at platformen 

bliver en dannelsesarena, men at det måske i virkeligheden handler om at kunne forholde sig til kon-

trasten mellem online og offline i en digital dannelsesproces. 

 

6.4. Digital platformsdannelse og hvad så nu?  

I de foregående afsnit er nogle af de implikationer, der er opstået i mødet mellem teori og praksis, 

blevet fremsat til diskussion. Her har vi således kastet et reflekterende blik på, hvorvidt teorien og 

empirien giver anledning til nye perspektiver på digitale platforme som en dannelsesproblematik. På 

baggrund af de identificerede tematikker i afhandlingens diskussion, kan vi udlede, at der bør igang-

sættes en dialog om digital dannelse i et tiltagende platformiseret samfund. Her bliver tematikkerne 

fra de foregående afsnit centrale til at beskrive, hvorfor denne dialog bør sættes på dagsordenen, og 

hvad den bør inddrage.  
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På baggrund af litteraturen inden for henholdsvis digital dannelse og platformsfænomenet, kunne vi 

udlede eksempler på, at den digitale dannelsesteori ikke følger med den rivende digitale udvikling. 

Den kompleksitet, der følger med platformsfænomenet, leder således til nye præmisser for, hvad det 

betyder at være digitalt dannet i dag. Som det kommer til udtryk i diskussionens tematikker er dette 

samtidig nogle præmisser, som vi endnu ikke har den fulde forståelse af. I denne afhandling har vi 

derfor søgt at opnå en større forståelse af de problematikker, der skaber grobund for, at landskabet 

for digital dannelse bør være i lige så rivende udvikling som teknologien selv. Med afsæt i de to 

teoretiske grene, har vi dermed haft til formål at opnå en nærmere forståelse af fænomeners teoretiske 

samspil, med ideen om den digitale platformsdannelse.  

 

Ved hjælp af den teoretiske analysemodel har vi således kunnet kigge nærmere på, hvordan digital 

dannelse og digitale platforme kan anskues som værende cirkulært forbundne og indbyrdes afhængige 

i en dannelsesproces. Ved brug af denne anskuelse på henholdsvis dannelsen og platformen, bliver 

det ud fra en sociomateriel forståelse essentielt at indlede en dialog om, hvordan dannelsesarenaen 

skubber til spørgsmålet om, hvad det i praksis betyder at blive digitalt dannet. Ved hjælp af anskuel-

sen om digital platformsdannelse er det på baggrund af littaturen og empirien blevet afdækket, at 

digital dannelse først og fremmest indebærer mange forskellige ting. Foruden det, at være dannet i 

sin mest basale form, handler det om, at individet kan agere, forstå, og reflektere over sig selv, som 

en del af et større digitalt system. Dernæst omhandler platformen som dannelsesarena mange forskel-

lige strukturer og facetter af både platformen, men også dele af samfundet. Her bliver det udledt, at 

digital dannelse på en platform handler om mødet med alt fra algoritmiske beslutningstagere, til plat-

formens forretningsmodeller - men også spørgsmål om at forholde sig til økonomiske, politiske og 

sociale interesser i et større perspektiv. Digital dannelse handler derfor også om frihed, privatliv og 

demokrati i et digitaliseret samfund. Dette illustrerer fænomeners indbyrdes kompleksitet og bidrager 

til en forståelse af digitale platforme som en dannelsesproblematik. Ovenstående leder derfor til 

spørgsmål om, hvordan man bør gribe digital dannelse an i fremtiden.  

 

På baggrund af den empiriske case giver analysen altså anledning til en dialog om, hvem der har et 

samfundsmæssigt ansvar i forbindelse med digital dannelse. Her fremkom det i analysen, at corona-

krisen netop har sat denne problematik på dagsordenen. Grundet omfanget af krisen og dens eksplo-

sive mediedækning, er digitale platforme som eksempelvis Instagram, således blevet sat i søgelyset 

af flere medieforskere, der kræver at platformen udøver ansvarsfuld adfærd. Her henviser eksperterne 
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til, at det er platformens ansvar at beskytte dens millioner af brugere mod falske budskaber og misle-

dende information, i så alvorlig en situation som corona-krisen er. Her fremkom det dog i analysen, 

at dannelsen i høj grad også må anskues som værende evner, der relaterer sig til en læringsproces hos 

individet selv. Dette kan lede til overvejelser om, hvorvidt en dialog om digital dannelse bør inkludere 

dem, der i et samfundsmæssigt perspektiv, har et ansvar for næste generation. Dette kan altså inklu-

dere de politiske, såvel som uddannelsesmæssige og familiære institutioner – der på hver sin måde 

har en indflydelse på, hvordan denne læringsproces hos unge mennesker bør og kan aktiveres.  

 

Denne dialog bør dog ligeledes tage højde for, hvordan den digitale platformsdannelse kan gribes an 

i praksis. På baggrund af litteraturen kan vi således udlede, at der mangler en entydig og fælles for-

ståelse af, hvad digital dannelse egentlig indebærer. Her ser vi, at den tiltagende platformisering ryk-

ker endnu mere på grænserne for, hvad den digitale dannelse bør udgøres af – set i lyset af de kom-

plekse digitale systemer, som nødvendigvis må integreres i processen. I forlængelse heraf, leder dette 

til yderligere overvejelser om, hvornår digital dannelse bliver aktuelt i et platformsøjemed. Såfremt 

en opøvelse af viden og erfaringer er påkrævet forinden mødet med teknologien, kan Instagrams al-

dersgrænse på 13 år således udgøre startskuddet til denne dialog. Her bør dialogen altså inddrage 

overvejelser om hvor tidligt, hvordan og ifølge hvilke aktører, digital dannelse bør sættes på dagsor-

denen. Dette kan således vende tilbage til, at blive et spørgsmål om ansvar – for skal det ske i hjem-

met, på skolen, eller på baggrund af politiske reguleringer, der konstituerer rammerne for både plat-

formen - men også dens brugere?   

 

Overordnet set har teorien og empirien således tilvejebragt en mulighed for, at vi kan udlede en særlig 

forståelse af digital dannelse som en platformsproblematik. Denne forståelse er udledt og diskuteret 

med tanke på, at resultaterne må ses i lyset af afhandlingens afgrænsning - samt teoriens, empiriens 

og casestudiets begrænsninger. På trods af, at ovenstående indsigter derfor ikke må forstås som væ-

rende generaliserbare, kan vi dog bidrage med nogle eksempler på, hvad der sker når unge mennesker 

indtræder på en platform som Instagram. Disse indsigter kan således bidrage til at igangsætte før-

nævnte dialog omkring, hvordan digital dannelse i en platformskontekst kan og bør adresseres. 
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» Ud fra en sociomateriel forståelse be-
tyder det også, at videre forskning kan 
få gavn af at kigge på samspillet mel-
lem teknologi og menneskelige handlin-
ger for at komme nærmere en nuance-
ret indsigt i, hvordan vi kan tackle digi-
tale platforme som en dannelsesproble-
matik « 
 

7 KONKLUSION 
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Kapitel 7 – Konklusion 

Motivationen for denne afhandling har været at opnå en større indsigt i, hvordan det traditionelle 

dannelsesbegreb kan relateres til en verden, hvor det digitale underlægges en tiltagende platformise-

ring. Undersøgelsen udspringer således fra en undren over, hvordan større digitale platforme er med 

til at udfordre og muliggøre unge menneskers digitale dannelse. Dette ses i lyset af, at nutidens digi-

tale platforme udgør et rum, hvor unge mennesker bruger størstedelen af deres tid med sociale og 

underholdende formål. Formålet med denne undersøgelse har således været at opnå et indblik i, hvor-

dan en digital platform kan forstås som en dannelsesarena og dermed udgøre et element i unges men-

neskers dannelsesproces. På baggrund heraf har denne afhandling gjort det muligt at opnå en forstå-

else af, hvordan digitale platforme kan forstås som en dannelsesproblematik.  

 

For at kunne udforske dette, har vi først og fremmest rettet vores opmærksomhed mod litteraturens 

forståelse af henholdsvis digitale platforme og digital dannelse. Med afsæt i et sociomaterielt per-

spektiv blev det i afhandlingens litteraturgennemgang muligt at etablere en forståelse af begge fæno-

mener og deres indbyrdes teoretiske relation. Dette havde til formål at bidrage til en forståelse af, 

hvordan fænomenerne kan forstås i en teoretisk sammenhæng, hvilket blev konceptualiseret via den 

digitale platformsdannelse. Denne udarbejdede analysemodel gjorde det således muligt at forankre 

en teoretisk forståelse af, hvordan den digitale platform er med til at påvirke udfoldelsen af digital 

dannelse i praksis. Ydermere kunne vi udlede en forståelse af den digitale dannelse, som et samspil 

mellem færdigheds-, forståelses- og refleksionselementer. Analysemodellen tager dermed sit afsæt i 

den sociomaterielle forståelse, hvor det teknologiske og det sociale anskues som værende cirkulært 

forbundet.  

 

Formålet med afhandlingens første delanalyse blev således at undersøge, hvordan Instagram som 

socio-teknisk institution udgør en dannelsesarena, der muliggør og udfordrer individets dannelse. 

Dernæst havde anden delanalyse til formål at undersøge, hvordan digital dannelse udfolder sig i prak-

sis hos målgruppens respondenter. Her blev det således søgt afdækket, hvordan den digitale platform 

indgår som en del af unge menneskers dannelsesproces. Med udgangspunkt i den digitale platform, 

Instagram, samt i målgruppen, kvindelige Instagram-brugere i alderen 13-15 år, tog analysen ud-

gangspunkt i en specifik kommunikationssituation: Den nye coronavirus-pandemi, som på kort tid 

har indtaget hele det globale mediebillede.  
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Første delanalyse tog afsæt i hvordan corona-relateret kommunikation kom til udtryk på Instagram 

med udgangspunkt i platformens identificerede karaktertræk. Her blev det altså undersøgt, hvordan 

platformens mellemkomst medierer kommunikationen, samt hvordan platformens underliggende au-

tomatisering kan konstituere brugernes digitale adfærd. På baggrund heraf blev det muligt at identi-

ficere en række muligheder og udfordringer ved platformen, som en forstået ny dannelsesarena. Her 

blev det endvidere identificeret, at Instagrams åbne infrastruktur muliggør en overforsyning af både 

information og misinformation, heriblandt særligt igennem kommunikationsformer som internet-me-

mes. Endvidere blev det konkluderet at Instagrams underliggende algoritme, i høj grad er med til 

dirigere og forme den information, der bliver tilgængelig for den enkelte bruger. I forbindelse med 

corona-krisen, blev det derfor problematiseret, at brugere kan hænde at være fanget i en kurateret 

filterboble; hvor tilgængeligheden af information er baseret på en subjektiv profilering. Her blev det 

dog samtidig udledt, at Instagram – trods de identificerede udfordringer – også tilvejebringer en mu-

lighed for oplysning, autonomi og aktiv deltagelse. Det blev derfor antaget, at spørgsmålet om hvor-

dan målgruppen forholder sig til disse muligheder og udfordringer, i høj grad må ses i lyset af deres 

digitale adfærd. I forlængelse heraf, søgte anden delanalyse dermed at afdække og analysere mål-

gruppens digitale handlinger og adfærd i praksis. Dette var med henblik på at opnå en indsigt i, hvor-

dan Instagram kan fungere som et element af målgruppens dannelsesproces.  

 

Overordnet set kunne anden delanalyse tilvejebringe en forståelse af, at målgruppe-respondenterne 

anskuer Instagram som et underholdende og socialt rum. Dette blev fundet at udgøre en begrænsning 

for, at de kan anvende platformen til at generere ny viden om verden. På baggrund heraf, kunne vi 

ligeledes observere en begrænset mulighed for, at de slår deres kritiske sans til, når de agerer digitalt. 

I relation hertil, blev det muligt at udlede en antagelse om, at deres færdigheder, forståelse og reflek-

sivitet i høj grad igangsættes, når de møder en kontrast til deres eksisterende viden og forståelse. I en 

platformskontekst omhandler denne kontrast således også det at møde noget, som ikke går i spænd 

med deres opfattelse og fortolkning af, hvad platformen er og kan bruges til. Målgruppens subjektive 

og normative afkodning af Instagram, blev derfor fundet at udgøre en begrænsning for deres måde at 

forholde sig til platformens komplicerede kommunikationslandskab. 

 

Ydermere fremkom det af analysen, at tidligere viden og erfaring spiller en central rolle i dannelses-

processen. I analysen blev det således udledt, at målgruppens forudgående viden og forståelse om 

corona-krisen havde en positiv indvirkning på deres måde at bearbejde og håndtere corona-relateret 
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kommunikation på. Hertil blev det observeret, at kontrasterne mellem målgruppens eksisterende vi-

den og det ukendte, udgjorde et væsentligt element i deres opøvelse af refleksivitet. Denne refleksion 

kunne således bidrage til at styrke deres dømmekraft, ved at igangsætte tanker om, hvad der kan være 

’godt’ eller ’dårligt’ ved at engagere sig med corona-krisen på en digital platform som Instagram. I 

forlængelse heraf fremkom det ligeledes at udgøre en begrænsning for dannelsesprocessen, såfremt 

ingen forudgående erfaring eller viden var opøvet. Dette gjaldt både erfaring i henhold til viden om 

coronavirus, men også i henhold til platformens materialitet. Her fremkom det, at målgruppen-re-

spondenterne udviste en begrænset viden om den teknologi, de bruger en stor del af deres tid med. 

Hertil blev det problematiseret, at refleksivitetsformåen antages at være begrænset, såfremt respon-

denterne ikke oplever, hvor stor en indflydelse platformen rent faktisk har på deres digitale adfærd. 

Slutteligt blev det derfor udledt, at selvom Instagram byder på en række af nye perspektiver – herun-

der muligheder og udfordringer for digital dannelse – så afhænger målgruppens dannelsesproces i høj 

grad af hvordan disse afkodes. 

 

I afhandlingens diskussion blev indsigterne fra litteraturen og empirien sammenholdt. I mødet mellem 

teori og praksis, blev det således muligt at opstille en række paradokser som kunne belyse, hvordan 

digitale platforme kan forstås som dannelsesproblematik. Der blev således kastet et reflekterende blik 

på emner som autonomi og oplysning, menneskelig fortolkning og mødet med det ukendte. 

 

På baggrund af platformens iboende kompleksitet, blev det fremsat til diskussion, hvorvidt platfor-

men udgør et myndighedssikrende eller myndighedsberøvende rum. Hertil blev det vurderet, at blive 

et spørgsmål om individets evner at forstå og forholde sig til platformens dynamikker og logikker. 

Det blev endvidere fremsat til diskussion, hvorvidt blikket må løftes fra teknologiens materialitet, og 

anskue platformens dannelsesmuligheder og -udfordringer, som afhængigt af den menneskelige for-

tolkning. Om den digitale platform udgør en dannelsesproblematik eller ej, bliver derfor i høj grad et 

spørgsmål om individets fortolkning af, hvad platformen egentlig er og hvordan den bør bruges. Dette 

rejser således en spænding i forhold til teoriens identificering af, at dannelse må opøves i en cirkulær 

proces, hvor teknologien og mennesket er indbyrdes afhængige. I lyset af både teori og praksis dis-

kuterede vi endeligt, hvordan digital dannelse i særdeleshed er noget, der rører på sig og får sin be-

tydning, når kontraster mødes. Her blev afhandlingens empiriske case holdt op imod de teoretiske og 

empiriske fund, hvilket gav anledning til diskussionen om, hvorvidt coronakrisen i særdeleshed har 

sat digital dannelse på dagsordenen. Her blev det problematiseret, om det at møde kontrasterne i 

KAPITEL 7 - KONKLUSION



 

 Side 116 af 124 

verden, i virkeligheden overhovedet kan gøres på digitale platforme. Diskussionselementerne gav 

således anledning til at kaste et nyt blik på digitale platforme som en dannelsesproblematik.  

 

På baggrund af afhandlingens indsigter kunne vi illustrere, at der bør igangsættes en dialog om digital 

dannelse i et tiltagende platformiseret samfund. Her fremkom der eksempler på, at den digitale dan-

nelsesteori ikke følger med den rivende digitale udvikling, hvilket skaber nye præmisser for, hvad det 

betyder at blive digitalt dannet i dag. Dette ledte til refleksioner over, hvem der egentligt har det 

samfundsmæssige ansvar i forbindelse med digital dannelse. Det blev endvidere fremsat, hvordan 

denne dialog bør tage højde for, hvornår digital dannelse bliver aktuelt i et platformsøjemed. Her bør 

der altså inkluderes spørgsmål om hvor tidligt, hvordan og ifølge hvilke aktører, digital dannelse bør 

sættes på dagsordenen.  

 

7.1. Kritisk refleksion og videre forskning 

Som fremsat i kapitel 1 består denne afhandling af en række teoretiske og empiriske til- og fravalg. 

Dels fordi projektet har haft en naturlig pladsbegrænsning, og dels fordi omstændighederne har sat 

nogle begrænsninger for, hvad det har været muligt at undersøge. Da formålet med denne afhandling 

har været at opnå indsigter og forståelser frem for generaliserbare sandheder, har vi som forskere 

taget et valg om at udføre undersøgelsen i en afgrænset ramme. Her understreges det, at afhandlingens 

resultater ikke må forveksles med endegyldige svar på, hvordan digital dannelse kan opnås, eller 

hvorvidt en digital platform udgør en endegyldig dannelsesproblematik eller ej.   

 

På baggrund af ovenstående betyder det altså, at afhandlingens resultater sandsynligvis kunne have 

set anderledes ud, såfremt blikket blev vendt mod en anden digital platform, en anden målgruppe eller 

en anden kommunikationssituation. Desuden begrænses resultaterne af, at vi har valgt en specifik 

sammensætning af litteratur og teorier inden for henholdsvis digital dannelse og digitale platforme. 

Det betyder, at der inden for hver af disse teoretiske grene formentlig ligger anden relevant teori, der 

ikke er blevet inkluderet i denne undersøgelse. Dette har således haft en betydning for afhandlingens 

teoretiske analysemodel, der er blevet anvendt som analytisk værktøj. Sidst men ikke mindst har vi 

taget udgangspunkt i den sociomaterielle forståelse. Her må det antages, at en deterministisk eller 

socialkonstruktivistisk tilgang kunne havde udledt en række andre perspektiver, af både teknologisk 

og social karakter. Disse til- og fravalg har dog gjort det muligt at besvare afhandlingens problemfor-

mulering. Vi ser således en række af mønstre, der går igen i både platforms- og dannelsesteorien. 
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Dette har bidraget med en yderligere indsigt i hvilke aspekter der er relevante i det videre arbejde 

med digital dannelse, i mødet med digitale platforme.  

 

I afhandlingens diskussion bliver det antaget, at digitale platforme som en dannelsesproblematik ved-

rører mange dele af samfundet. Dette giver anledning til dialog om, hvorvidt digital dannelse er et 

ansvarsspørgsmål og hvis ja, hvor dette ansvar så er placeret. Det kunne også være interessant at 

undersøge, hvordan man i et tiltagende digitalt samfund får mobiliseret de forskellige parter, der tager 

del i unge menneskers digitale færden. Undersøges digital dannelse ud fra et organisatorisk eller po-

litisk perspektiv, bør den videre forskning således tage højde for, hvordan vi kan definere digital 

dannelse, samt hvornår og hvordan den bør implementeres i de unges liv. Denne forskning ville så-

ledes kunne bidrage til at belyse, hvordan vi sikrer de unge menneskers myndighed, frihed og sikker-

hed, når de indtræder på platforme i en alder af kun 13 år. Her kunne der inddrages forskning relateret 

til, hvordan børn og unge giver afkald på deres data i jagten på underholdning og socialt samvær. Ud 

fra målgruppens perspektiv bør dialogen dog inkludere, hvordan vi kan sikre, at unge mennesker 

opnår viden og forståelse - både for platformen som et socio-teknisk virvar af ’andetheder’, men også 

for deres egne intentioner og fortolkninger af, hvad de kan og ikke kan forvente af platformen. Dette 

kan bidrage til, at vi som samfund kan identificere de områder, hvor unge mennesker risikerer at miste 

deres autonomi til platformen, og værre endnu, deres selvforståelse. Ud fra en sociomateriel forståelse 

betyder det også, at videre forskning kan få gavn af at kigge på samspillet mellem teknologi og men-

neskelige handlinger for at komme nærmere en nuanceret indsigt i, hvordan vi kan tackle digitale 

platforme som en dannelsesproblematik.   
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