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Innledning 

Dette refleksjonsnotatet er et obligatorisk arbeidskrav innen Master i IKT-støttet læring ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus. I dette refleksjonsnotatet skal jeg se på egne erfaringer med 

nettbaserte diskusjoner, og knytte disse opp mot relevant pensumlitteratur.  

Jeg valgte "The Relationship of Social Presence and Interaction in Online Classes" (Tu & McIsaac, 

2002) som en del av mitt pensum, og la denne frem for mine medstudenter i studentseminaret. Det 

vil derfor være naturlig at jeg baserer mye av teorien i dette refleksjonsnotatet på nettopp denne 

artikkelen. Jeg vil også vise til teori fra andre kilder der dette er relevant. 

Masterstudiet er organisert slik at det i stor grad er lagt til rette for nettbasert undervisning og 

diskusjoner, og det er også et krav at minst 30 studiepoeng skal gjennomføres som fjernundervisning 

via Internett. Dette gir gode forutsetninger for erfaringer og refleksjoner rundt nettbaserte 

diskusjoner. I tillegg har jeg en bachelorgrad innen IT-studier, der jeg også i stor grad har jobbet 

nettbasert, både alene og i grupper. Utover dette er jeg godt vant med å delta i arbeidsprosesser der 

man jobber uavhengig av tid og sted, med Internett som primære kommunikasjonskanal. 

Nettbaserte diskusjoner 

For å kunne reflektere rundt nettbaserte diskusjoner, må man først definere hva det er. Nettbaserte 

diskusjoner vil si å diskutere via Internett, både synkront og asynkront. Man tar altså i bruk digitale 

verktøy for å kommunisere med andre, uavhengig av tid og rom. Mens vanlige diskusjoner ansikt-til-

ansikt (FTF) foregår i sanntid, vil nettbaserte diskusjoner i tillegg kunne skje tidsuavhengig. Fordelen 

med diskusjon som foregår ansikt-til-ansikt, er at man i større grad vil kunne basere seg på 

kroppspråk og virkemidler man ikke kan ta i bruk i like stor grad ved datamediert kommunikasjon 

(CMC). Fordelen med datamediert kommunikasjon (CMC) er som nevnt at kommunikasjonen er 

uavhengig av tid og sted. Utover dette kan man i større grad systematisere innholdet i 

kommunikasjonen ved å digitalisere den. 

Med tanke på studiets art vil erfaringer, både på godt og vondt, være et nyttig grunnlag for vår 

kompetanse innen IKT-støttet læring. I dette studiet foregår den nettbaserte diskusjonen via flere 

kanaler og plattformer. Vi bruker Adobe Connect som hovedverktøy, og kobler det opp med 

webkamera og lyd. Studentene i Oslo er i hovedsak oppkoblet på to felles kameraer og felles lyd. 

Utover dette foregår det faglige diskusjoner mellom studentene på Fronter, og en kombinasjon av 

faglige og uformelle diskusjoner på Facebook. I enkelte tilfeller har vi også benyttet høgskolens egen 
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wiki for å gjennomføre disse nettbaserte diskusjonene. Studiet er altså svært fleksibelt og har høy 

valgfrihet i forhold til bruk av verktøy og plattformer, men har samtidig et felles fundament. 

Sosial tilstedeværelse 

Begrepet "sosial tilstedeværelse" ble tidligere først og fremst brukt om kommunikasjon som foregår 

ansikt-til-ansikt (FTF), og det er nyttig å kjenne til dette begrepet når man også snakker om 

nettbaserte diskusjoner. Sosial tilstedeværelse er definert som graden av bevissthet om en annen 

person i et samspill og den påfølgende styrkingen av mellommenneskelige forhold (Short, Williams, & 

Christie, 1976). Det finnes to konsepter av sosial tilstedeværelse, der det ene er intimitet 

(øyekontakt, fysisk nærhet og samtalens emne), og det andre er umiddelbarhet (den psykologiske 

distansen mellom sender og mottaker).  

Tu and McIsaac (2002) beskriver sosial tilstedeværelse med tre dimensjoner: sosial kontekst, 

nettkommunikasjon og interaktivitet. I følge Tu and McIsaac (2002) kan følgende ha en positiv 

innvirkning på sosial kontekst: kjennskap til mottakerne, uformelle bekjentskap, gode tillitsforhold, 

informative bekjentskap, positive psykologiske innstillinger i forhold til teknologi og bruk av private 

lokasjoner. Når det gjelder nettkommunikasjon nevnes blant annet bruken av såkalte "emoticons" 

som virkemidler for å uttrykke følelser, og fungerer som et slags forsøk på en erstatning for det 

manglende kroppsspråket. Interaktiviteten er en viktig dimensjon av sosial tilstedeværelse, som 

påvirker opplevelsen i stor grad. Funn fra forskningen viser blant annet at lang responstid minsker 

graden av sosial tilstedeværelse, mens uformalitet minsker den psykologiske distansen. Hypotesen til 

Tu and McIsaac (2002) var at bruk av strategier til å styrke sosial kontekst, nettkommunikasjon og 

interaktivitet ville øke interaksjonen hos nettstudenter og lærere i en nettklasse. 

Oslo vs. nett 

Studiet er organisert slik at det er studenter som møter opp på studiestedets fysiske lokasjon, men 

studiet er også fleksibelt med tanke på at man også delta virtuelt via konferanseverktøyet Adobe 

Connect. På denne måten har man på en måte et fysisk og et virtuelt klasserom. I årets kull, er en 

stor del av studentene avhengige av å delta virtuelt. Ikke alle, inkludert undertegnede, kan delta til 

den fastsatte timeplanen, og må dermed iblant se opptak av undervisningen. Siden undervisningen 

foregår i Oslo, er fjernstudentene avhengige av at noen i Oslo starter opp den nettbaserte løsningen. 

På mange måter kan dette bidra til at studentene opplever klassen som delt, altså en Oslo-klasse og 

en nett-klasse.  
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Dersom nettstudentene skal komme til ordet, må som regel noen i Oslo følge med i chatten for å 

fange opp innspill og kommentarer. Hvis ikke må nettstudentene bruke mikrofonen, og dermed føle 

at man, grunnet mangel på kroppsspråk, avbryter den faglige diskusjonen i Oslo. Dette fører nok i 

stor grad til at man vegrer seg for å "bryte inn". 

Teknologiske utfordringer 

Foreløpig i studiet har det vært en del teknologiske utfordringer. Kameraene i Oslo viser ikke spesielt 

gode bilder. Samtidig sliter enkelte av nettstudentene med ustabile linjer, siden de fleste i dag sitter 

på trådløse nettverk. I tillegg brukes det ofte enkle høretelefoner som ikke nødvendigvis er 

optimalisert for denne bruken. I starten var det også noen som ikke brukte høretelefoner og egen 

mikrofon, men brukte det som var innebygd i de bærbare datamaskinene. På denne måten fikk man 

såkalt feedback i lyden. Effekten blir ytterligere forsterket dersom flere studenter i Oslo gjør det 

samme samtidig. Mikrofonene fanger opp lyden fra flere studenter samtidig, og samtalene oppleves 

som støy for de andre studentene. 

Dårlig lyd har vært en utfordring gjennom hele felleskurset. Mikronfonene i Oslo skal fange opp lyden 

i rommet, og dessverre ser det ut til at slike løsninger ikke fungerer optimalt. I tillegg til å fange opp 

lyden av den som snakker, fanger også mikrofonen opp annen lyd. Dersom den som snakker ikke 

bruker tydelig og hevet stemme, blir det vanskelig for studentene på nett å høre hva som blir sagt. 

Felleskurset 

Når man leser artikkelen "The Relationship of Social Presence and Interaction in Online Classes" (Tu 

& McIsaac, 2002), ser man at Høgskolen i Oslo og Akershus gjør mye riktig i forhold til organiseringen 

av dette kurset. Instruktørene er viktige personer, og det hevdes at de bør utvikle ferdigheter i 

interaksjon, slik at de kan skape umiddelbarhet og opplevelse av sosial tilstedeværelse 

(Gunawardena & Zittle, 1997). Blant annet fremheves det i artikkelen (Tu & McIsaac, 2002) som viktig 

at man stifter bekjentskap med andre deltakere, noe vi studentene også gjorde ved første samling 

ved studiestart. Dette bidrar til at man blir kjent med ansiktene som sitter bak datamaskinen, og 

bygger et sosialt fundament man kan spille videre på i de nettbaserte diskusjonene. Det er lurt å 

stifte uformelle bekjentskap, og på Facebook bidrar denne uformelle tonen til en sterkere 

gruppesamhørighet på nett. Her kan man spørre om smått og stort, og tonen er generelt åpen og 

uformell. 

Samtidig finnes det forbedringspotensialer i forhold til gruppetilhørigheten mellom studentene som 

sitter i Oslo og på nett. Blant annet så styrkes den opplevde sosiale tilstedeværelsen når studentene 
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som er fysisk tilstede også sitter på webkamera, og deltar aktivt i chatten. Man får en større 

fellesskapsfølelse når man ser den enkelte studenten, enn om man ser studentene som en hel 

gruppe. Jeg vil anta at studentene i Oslo også har en annen opplevelse av å være en del av gruppen 

og føler større tilhørighet til nettstudentene når alle deltar på de samme premissene. 

Konklusjon 

Til tross for at jeg har mye erfaring med fjernsamarbeid, har dette så langt vært en rik erfaring for 

meg. Det er første gangen jeg har deltatt i en såpass stor gruppe med nettstudenter, så vi har virkelig 

fått prøvd ut de teknologiske utfordringer ved samarbeid og kommunikasjon over Internett. Jeg har i 

tillegg fått et mer reflektert syn på sosial tilstedeværelse, og virkemidler og strategier som kan styrke 

denne opplevelsen. Som nettstudent er jeg iblant avhengig av å se opptak av forelesninger, grunnet 

min arbeidssituasjon, og ved opptak merker jeg særdeles godt at den sosiale tilstedeværelsen er 

svekket. Det er derfor viktig at man i høyest grad forsøker å få deltatt i sanntid, dersom dette lar seg 

gjøre. 

Etter min mening så er mye av barrierene ved sosial tilstedeværelse knyttet til mangelen på bruk av 

kroppsspråk (som i tillegg forstyrres av bildekvalitet og forsinkelser). Det er mange forutsetninger ved 

slik kommunikasjon, og mange faktorer som vil kunne oppleves som støy i kommunikasjonen. Derfor 

mener jeg at de fleste bør sitte på webkamera for økt sosial tilstedeværelse, bruke kablet 

Internettlinje for å unngå forsinkelser, bruke høretelefoner for å unngå støy og feedback, og delta og 

bidra aktivt i fellesskapet på Fronter og Facebook. Det å bidra aktivt i felleskapet, og være et 

informativt bekjentskap, fremheves også av som en viktig faktor for økt sosial tilstedeværelse (Tu & 

McIsaac, 2002).  

I tillegg tror jeg også at noe av utfordringene ligger i at vi i dag deltar både fysisk og virtuelt. Dersom 

alle hadde deltatt virtuelt, eller i det minste at studentene i det fysiske klasserommet også hadde 

brukt webkamera, så hadde nok dette økt den sosiale tilstedeværelsen. Det hadde derfor vært 

interessant om alle studentene én gang hadde deltatt på de samme premissene, i et forsøk på å måle 

de opplevde forskjellene i den sosiale tilstedeværelsen. 
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