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Digitale samtaler Anette Grønning Hent PDF Forlaget skriver: En digital samtale kan defineres som et møde
mellem mindst to personer, hvor der udveksles information og mening via et digitalt medie, fx en computer,

tablet eller mobiltelefon. Fælles for den type samtaler er, at der er tale om digitale samtaler indledt i
forholdsvis lukkede rum (vennekreds, familie, kolleger) mellem en afgrænset, mindre gruppe af mennesker.En
digital samtale, digital samtaletråd eller enkeltbesked er noget i sig selv, men er også noget i kraft af de tråde,
der potentielt har foregået før denne samtale og potentielt vil forekomme efter samtalen. En digital samtale er
typisk en lille bid af en meget større samtale over tid. Med udgangspunkt i eksempler på e-mail, sms-besked,
chat og snapchat giver denne bog metodisk og analytisk inspiration til at undersøge den digitale samtale i et
medie- og kommunikationsvidenskabeligt perspektiv, som også indeholder den mediehistoriske sammenhæng

i tæt berøring med det visuelle aspekt.
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