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Sammanfattning
I rapporten undersöks problemställningen ”Hur kan teorin om Gemensam grund
och specifikt ”gemensamt avslut” bidra till en ökad förståelse för betydelsen av
social interaktion i flexibel undervisning via datorförmedlad kommunikation?” i
en fallstudie med fokus på videokonferenssystem vilka används i lärandemiljöer. Resultaten som framkom tydliggjorde att då ett sociotekniskt glapp uppstår tvingas studenterna att skapa alternativa strategier för att kunna uppnå just det här gemensamma
avslutet. Därmed uppvisar också resultaten att drivkraften att uppnå gemensamt avslut
inte endast är stark vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte utan även vid
datorförmedlad kommunikation. Fallstudiens resultat kan därmed ses som ett bidrag
till grundforskningen i det att betydelsen av att uppnå gemensamt avslut vid datorförmedlad kommunikation uppvisas, vilket också förstärker betydelsen av Clarks (1996)
teori om gemensam grund. Vidare har resultaten från fallstudien också använts för
tillämpad forskning då designkonsekvenser tagits fram vilka beskriver hur videokonferenssystem i lärandemiljöer bör utformas för att studenter lättare ska kunna uppnå
gemensamt avslut via systemen. Med hjälp av dessa designkonsekvenser kan det sociotekniska glappet reduceras och därigenom skapa ett framgångsrikt lärande för studenter vilka studerar via flexibelt lärande.
Nyckelord: Computer-mediated Communication (CMC), Computer-supported Collaborative Learning (CSCL), Common Ground, Joint closure, design implications
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1 Introduktion
Den snabba utvecklingen av ny teknik leder till nya möjligheter för människor. En sådan
möjlighet som vuxit fram i takt med utvecklandet av ny teknik är fördelen med att kunna
studera på distans via flexibel utbildning1, det vill säga utan att behöva flytta eller pendla
till den ort där högskolan eller universitetet finns. Högskoleverkets webbplats
(www.studera.nu) beskriver hur det i dagsläget erbjuds flexibla utbildningar från ett trettiotal olika universitet och högskolor i Sverige. Det beskrivs även hur antalet personer,
registrerade på IT-stödda flexibla utbildningar, ökat från 54 700 studenter år 2003 till över
100 000 studenter under läsåret 2007/2008. Det betyder att var fjärde student under läsåret
2007/2008 studerade via en flexibel utbildning (www.studera.nu). Det finns också många
anledningar till att studera flexibla utbildningar och på högskoleverkets webbplats menas
det att de vanligaste skälen är att studenten har familj och barn, vill kombinera arbete med
studier och/eller vill komplettera eller avsluta en utbildning efter några års arbetsliv
(www.studera.nu). Genom flexibla utbildningar kan studenter studera från hemorten men
ändå, genom olika kommunikationstekniker, ha regelbunden kontakt och kommunicera
med lärare och andra studenter. En sådan kommunikationsteknik som enligt Lievonen,
Rosenberg, Dörner, Kühn och Walkowski (2009) blivit ett allt vanligare verktyg för möten och utbildningar på distans är användande av videokonferenssystem där studenterna
inte bara kan höra läraren utan även se honom/henne likväl som att läraren kan se studenterna. Forskningsområdet datorstött samarbete (eng. Computer-supported Cooperative
Work, CSCW) är ett delområde inom människa-datorinteraktion (MDI) som fokuserar på
mjukvara vilken designas för att stödja grupparbetsprocesser utav olika slag (Benyon,
Turner & Turner, 2005) och datorstött kollaborativt lärande (eng. Computer-supported
Collaborative Learning, CSCL) är i sin tur ett delområde till datorstött samarbete som fokuserar på lärande i grupp vilket förmedlas med hjälp av teknologi (Reimann, 2007). Datorstött kollaborativt lärande behandlar därmed aspekter som har med datorförmedlad
kommunikation (eng. Computer-mediated Communication, CMC) i lärandemiljöer att
göra.
Dock menar Jensen (2008) att det finns vissa problem med att använda videokonferens
som kommunikationssätt då till exempel gester, vilka är en stor del av människans sätt att
kommunicera med varandra, inte alltid kan förmedlas på ett bra sätt utan istället riskerar
att misstolkas. Det kan handla om att gesterna inte uppfattas på grund av dålig upplösning
eller gammal teknik och vid eventuell fördröjning i systemet kan gester, vilka är tänkta att
visa på förståelse, nå fram för sent och istället leda till förvirring hos deltagarna. Gester
som används tillsammans med tal är viktiga på så sätt att de skapar möjlighet för talaren
att visa på tankar som kan vara svåra att förmedla via tal exempelvis beskrivningar av
former eller spatiala förhållanden (Goldin-Meadow, 1999). Många studier som utförts under de senaste årtiondena angående videokonferenssystem har också visat på att gester
som ledtrådar i kommunikationen är mycket viktiga då dessa hjälper till att skapa förståelse (Nguyen & Canny, 2009). Därmed på grund av just problem med gester i videokonferenssystemen är interaktionssättet fortfarande ansett vara ett ”svagt” alternativ till möten
som sker ansikte mot ansikte (Nguyen & Canny, 2007). Det finns också en preferens för
fysiska möten ansikte mot ansikte snarare än möten via videokonferenssystem på grund
1

Det finns många olika benämningar på utbildning som sker på distans och/eller med hjälp av någon form
av datorförmedlad kommunikation men då benämningarna flexibel utbildning eller flexibelt lärande används som överordat begrepp i Sverige kommer rapporten i fortsättningen använda sig av dessa benämningar (såvida den ursprungliga källan inte använder ett annat begrepp).
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av den sociala interaktion och det nätverkande som ofta sker i pauserna vid dessa fysiska
möten (Nyirenda & Seymour, 2009).
Vid interaktion med andra människor, i verkligheten såväl som med hjälp av teknologi, är
det viktigt att det finns någon form av gemensam förståelse för det som samtalas om.
Clark (1996) beskriver i sin teori om Gemensam grund2 (eng. Common Ground) hur människan ägnar sig åt så kallat grundande (eng. grounding) i kommunikation med andra
människor. Med grundande menas att vi skapar en gemensam grund (förståelse) då vi antar att vi känner till samma information som den vilken vi samtalar med gör. Den grunden
kan vi sedan bygga på ytterligare genom att vi ser till att upprätthålla en gemensam förståelse genom att löpande under samtalet påvisa huruvida vi förstår vad samtalet går ut på
eller inte samt att vi är uppmärksamma på om vår samtalspartner hänger med i resonemanget eller inte. Clark (1996) beskriver också så kallat gemensamt avslut (eng. joint closure) som handlar om då vi just söker efter bekräftelse på att den handling vi utfört skapat
den effekt som eftersträvats. Får vi det beviset eller den återkopplingen kan vi avsluta den
avklarade handlingen och behöver därmed inte fortsätta eller göra om handlingen igen. I
kommunikation och vid grundande handlar gemensamt avslut därmed om att få bevis på
att samtalspartnern har förstått vad som sagts eller inte och det blir ett avslut i att båda
parter har uppfattat att den andre förstått vad som uttryckts tillräckligt väl för att konversationen ska kunna gå vidare. Det kan dock vara så att konversationen går vidare även
utan det här avslutet men då finns risken att alla parter inte förstått vad som menats vilket
på sikt kan leda till att två (eller flera) samtalspartners inte uppnår den gemensamma
grunden och förståelsen som eftersträvas. Vid situationer där den gemensamma grunden
ska leda till lärande för en eller flera parter är det gemensamma avslutet extra viktigt då
det kan vara avgörande för huruvida lärandet blir framgångsrikt eller inte. Att undersöka
kopplingen mellan grundande och lärande menar Paulus (2009) är ett viktigt område för
framtida forskning inom datorstött kollaborativt lärande eftersom Wegerif (1998, i Paulus
2009) upptäckte att en framgångsfaktor för en individs studier i online-miljöer beror på
till vilken grad studenten känner sig som en medlem i det online-forum som han/hon deltar i och detta skulle till viss del kunna uppnås genom grundning. Richardson och Swan
(2003, i Paulus 2009) upptäckte också att en hög känsla av social närvaro motsvarar högre
nivåer av mottagen kunskap och tillfredsställelse hos studenter.
Då flexibla utbildningar och flexibelt lärande blir allt mer vanligt förekommande i vårt
samhälle är det viktigt att kommunikationssätten som används för undervisningen fungerar så bra som möjligt för att studenternas lärande ska bli optimalt. Benyon et al. (2005)
menar att om vi kan förstå den vanliga kommunikation som sker ansikte mot ansikte och
som människor ägnar sig åt varje dag kan vi också bättre förstå hur vi ska designa interaktiva system som stödjer den här kommunikationen. Vidare beskriver Ackerman (2001)
relevansen i att reducera det sociotekniska glappet (eng. the social-technical gap), det vill
säga glappet mellan hur mänsklig social interaktion fungerar och vad som är tekniskt möjligt att skapa för att stödja den här sociala interaktionen. Att utforska, förstå och förhoppningsvis överkomma det här sociotekniska glappet är därmed en central utmaning inom
datorstött samarbete och ett stort problem inom MDI (Ackerman, 2001). Beroende på detta är syftet med det här arbetet att ta fram och peka på aspekter av social interaktion som

2

Den vedertagna benämningen på Herbert Clarks teori är det engelska originalbegreppet ”Common
Ground” men då den här rapporten är skriven på svenska kommer teorin fortsättningsvis att benämnas med
den svenska översättningen ”Gemensam grund”.
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behöver tas hänsyn till för att skapa en framgångsrik lärandemiljö och därigenom reducera det sociotekniska glappet för studenter vilka studerar flexibla utbildningar och använder sig av datorförmedlad kommunikation. Dessa aspekter kan belysa vilka faktorer i vår
sociala interaktion som krävs för att uppnå den naturliga kommunikation som sker ansikte
mot ansikte samt vad som händer när dessa faktorer inte tas hänsyn till. De framtagna
aspekterna kan sedan användas som grund för framtagning av designkonsekvenser (eng.
design implications) för hur videokonferenssystem i lärandemiljöer bör utformas för att
stötta dessa aspekter. Yamada (2009) och Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) visar på
fördelar med att använda videokonferenssystem i utbildningssyfte då en ökad känsla av
närvaro uppvisats samt att videokomplementet till det auditiva talet skapar visuella ledtrådar vilka hjälper till att lösa kommunikationsvårigheter som kan uppstå. Att se samtalspartnerns ansiktsuttryck hjälper även studenter att avläsa huruvida denne förstått vad som
sagts eller inte och kommunikationen kan därmed anpassas utefter detta (Yamada, 2009)
vilket också kan jämföras med Clarks (1996) koncept om grundande och att nå gemensamt avslut. Goldin-Meadow (1999) beskriver även hur gester i kommunikation kan hjälpa till att förmedla tankar som är svåra att verbalisera vilket skulle kunna öka lärandet då
den visuella videodimensionen i videokonferens kompletterar det auditiva talet. Studier
har också visat att kommunikation mellan studenten och dennes lärare samt med andra
studenter ofta leder till högre betyg och en starkare känsla av mottagen kunskap (Fredericksen et al., 2000; Hiltz et al., 2000 i Hrastinski, 2009). Dock som tidigare nämnts anses
videokonferens fortfarande vara ett svagt alternativ till ansikte-mot-ansiktekommunikation (Nguyen & Canny, 2007; Nyirenda & Seymoure, 2009) och därmed finns
ett behov av att utveckla designkonsekvenser som ökar synligheten av visuella gester, vilka är en viktig del av vår kommunikation, i videobaserade system för datorförmedlad
kommunikation som ska användas i lärandemiljöer.

1.1 Problemprecisering
Som tidigare nämnts är det i existerande videokonferenssystem ofta svårt att uppnå en naturlig social interaktion, som är en kombination av tal, ljudmässiga och kroppsbaserade
gester i samspelet med andra. Vidare anses videokonferenssystem också vara ett svagt
alternativ till kommunikation vilken sker ansikte mot ansikte. Paulus (2009) menar också
att det är viktigt att undersöka kopplingen mellan grundande och lärande då grundandet
förefaller vara en framgångsfaktor för lärandet i lärandemiljöer för flexibelt lärande. Därmed på grund av detta samt det ökande antalet studenter som väljer att studera via flexibelt lärande kommer den här rapporten att undersöka följande problemställning:
Hur kan teorin om Gemensam grund och specifikt ”gemensamt avslut” bidra till en
ökad förståelse för betydelsen av social interaktion i flexibel undervisning via datorförmedlad kommunikation?
Genom att undersöka den här problemställningen kan syftet att upptäcka sociala aspekter,
vilka skapar en framgångsrik lärandemiljö för studenter som studerar flexibla utbildningar, uppnås. Problemställningen innehåller också en specifik del av teorin om Gemensam
grund, nämligen interaktionsformen gemensamt avslut, och ses här som en specialversion
av interaktionsformen turtagning (se avsnitt 2.3.1). Därmed bidrar studien med ett fokus
på just turtagning genom videokonferenssystem i lärandemiljöer vilket inte gjorts i tidigare studier om system för datorförmedlad kommunikation och social interaktion i någon
större omfattning.
3

1.1.1 Avgränsningar och förväntat resultat
Undersökningen fokuserar på en begränsad del av teorin om Gemensam grund, nämligen
gemensamt avslut, och en avgränsning blir därmed att alla aspekter av teorin inte kommer
att tas hänsyn till. I rapporten undersöks också ett specifikt videokonferenssystem vilket
gör att övriga typer av system för datorförmedlad kommunikation inte inkluderas i undersökningen. Undersökningen intar även ett studentperspektiv vilket gör att lärarnas upplevelse av att uppnå gemensamt avslut med studenterna inte kommer att tas hänsyn till. Vidare kan studenter vilka studerar flexibla utbildningar välja att följa videokonferensbaserade föreläsningar via sin hemdator utan att behöva ta sig till lärcentrat där videokonferenssalarna finns. Dessa studenter kan dock endast bidra till diskussionen i föreläsningarna via text så därför exkluderas även dessa studenter ur den här undersökningen. Fokus
kommer därmed att ligga på studenter vilka befinner sig i klassrumsmiljön där videokonferenssystemet finns. Det förväntade resultatet av undersökningen är först och främst en
ökad förståelse för betydelsen av att system för datorförmedlad kommunikation och datorstött samarbete i lärandemiljöer stödjer människans rikliga och mångfacetterade sätt att
interagera med varandra för att interaktionen genom dessa system ska bli så naturlig och
lik ansikte-mot-ansikte-kommunikation som möjligt. Genom att kommunikationen blir så
naturlig som möjligt kan också studenternas lärande optimeras. Undersökningen är även
tänkt att resultera i ett antal designkonsekvenser för hur videokonferenssystem, vilka ska
användas vid undervisning i lärandemiljöer, bör designas för att gemensamt avslut ska
kunna uppnås. Genom dessa designkonsekvenser är syftet därmed att på sikt reducera det
sociotekniska glappet och skapa en framgångsrik lärandemiljö för studenter vilka studerar
flexibla utbildningar via videokonferens.
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2 Bakgrund
För att de system som tas fram, vilka är tänkta att stödja människor i samarbetsprocesser
och utbildningsmiljöer, ska bli lyckade och faktiskt fungera som just ett stöd är det viktigt
att dessa tar hänsyn till de sociala faktorer som påverkar oss människor samt de sociala
interaktionssätt som vi använder oss av i kommunikation med andra människor. I kapitel
2 följer en presentation av de olika ämnesområden vilka arbetets problemställning och
fallstudie faller inom ramen för. Kapitlet är uppdelat i tre delar där avsnitt 2.1 först behandlar olika teorier om lärande samt flexibelt lärande som ligger i fokus för rapporten. I
avsnitt 2.2 beskrivs sedan datorstött samarbete samt datorstött kollaborativt lärande som
är viktiga områden för den här rapporten eftersom ett videokonferenssystem för distansundervisning är vad som undersöks och till sist i avsnitt 2.3 beskrivs olika aspekter av social interaktion och kroppslig kommunikation då det är vad som undersökningen av videokonferenssystemet i rapporten är tänkt att belysa.

2.1 Lärande och lärandeprocesser
Undervisning och lärandeprocesser handlar om komplexa sociala situationer med flera
aktörer vilka alla har egna intentioner och tolkningar (Mattsson, 2008). Sfard (1998) menar att all forskning inom området utbildning har fastnat mellan två metaforer som hon
kallar tillägnandemetaforen (eng. acquisition metaphor) och deltagandemetaforen (eng.
participation metaphor). I tillägnandemetaforen talas det om ”kunskapstillägnande” och
”begreppsutveckling” och den mänskliga hjärnan ses som en slags container vilken ska
fyllas med material och personen som äger hjärnan blir sedan ägare av det här materialet
medan det i deltagandemetaforen talas om lärande som en process där någon blir medlem
i en specifik gemenskap (Sfard, 1998). Tillägnandemetaforen med fokus på kunskap som
förflyttas från lärare till student kan också kallas objektivistiskt perspektiv på lärande och
är det perspektiv som traditionellt sett inspirerat datorstödd utbildning (Hrastinski, 2009).
Tidigare ansåg utbildningsforskare att lärande är ett rent psykologiskt fenomen med tre
viktiga egenskaper: (1) det representerar en reaktion på samt inkodning av erfarenhet, (2)
lärande har alltid setts som en förändring som sker över tid och (3) lärande ses generellt
som en process som inte kan utforskas med hjälp av introspektion (Koschmann, 2002 i
Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). Mer moderna filosofer, exempelvis James, Dewey,
Wittgenstein och Heidegger (Rorty, 1974 i Stahl et al., 2006), menar istället att lärande är
någonting som inte endast försiggår i den individuella hjärnan utan sker ständigt i och
omkring oss i vårt vardagliga liv. Dessa filosofer har därmed en mer situerad syn på lärande. Även Lave och Wenger (1991), Petraglia (1998) och Wenger (1998) i Mattsson
(2008) menar att för att förstå hur människor lär och utvecklas måste lärandets situerade
karaktär tas hänsyn till. Vidare menar Lave och Wenger (1991) att personer som lär sig
någonting deltar i ett ”samhälle” av utövare och för att tillförskaffa sig kunskap måste den
som lär sig, nykomlingen, avancera mot fullt deltagande i de sociokulturella aktiviteterna
i det kulturella samhället. Det situerade perspektivet är belyst i den här rapporten eftersom
utgångspunkten är att kommunikation uppkommer genom ett samspel mellan människor
som kommunicerar med varandra och att kroppen är en central och nödvändig del av den
här emergerande kommunikationen. Vidare härstammar sociokulturella teorier om lärande
och kunskapsbildning, vilka fokuserar just på lärandets situerade karaktär, ursprungligen
från Vygotsky (1978, i Mattsson, 2008) som också var grundaren till den sociokulturella
skolan inom rysk psykologi (Haenen, 2001), och har sedan utökats av efterföljare vilka
främst är Luria och Leontiev. Även amerikanska pragmatiker som Dewey och Mead har
5

påverkat ramverket med sina influenser (Mattsson, 2008). Fokus inom sociokulturella teorier om lärande är människan som en social och kulturell varelse och därför bör lärande,
utveckling och kommunikation studeras utifrån dessa antaganden (Mattsson, 2008). Sociokulturella teorier om lärande har därmed också en situerad syn på kunskapsutveckling
och betonar vikten av samspelet mellan människor samt den sociala miljö och det
sammanhang där den lärande befinner sig.
Vidare talade Vygotsky även om vad han kallade för den närstående utvecklingszonen
(eng. the zone of proximal development, ZPD) i vilken han framhöll att lärande sker vid
instruktion från någon annan och Mattson (2008, s. 24) beskriver det som ”det du gör idag
tillsammans med någon som kan, kan du klara på egen hand imorgon”. ZPD visar på betydelsen av att ha andra mer erfarna studenter runt omkring sig i en lärandemiljö för att
uppnå ett rikare lärande där det skapas en kombination av formellt lärande, alltså själva
undervisningen från läraren, och informellt lärande där erfarenheter och kunskaper utbyts
mellan medstudenter (Berge, 1995; Mattsson, 2008). Därmed kan det vara viktigt i en undervisningssituation att studenterna faktiskt kan se sina medstudenter, vad dessa säger
men också hur dessa reagerar då andra studenter uttalar sig (jämför med Ackermans
(2001) punkt om synlighet för att minska det sociotekniska glappet, avsnitt 2.2). Inom sociokulturella teorier om lärande är också en central del användande av redskap och artefakter eftersom de är viktiga för vårt kollektiva minne samt blir delar av vår miljö och
kunskapsbärare (Mattsson, 2008).
2.1.1 Flexibelt lärande och utbildning på distans
Det finns många olika benämningar för utbildning som sker på distans och/eller med hjälp
av datorförmedlad kommunikation för interaktion mellan lärare och studenter men också
spridning av kursmaterial. Några av dessa benämningar är exempelvis open learning, distance learning, online learning, independent learning eller nätbaserad utbildning (Hrastinski, 2009; Mattsson, 2008). De olika benämningarna kan tillskrivas olika betydelser i
olika sammanhang exempelvis om utbildningen bedrivs helt eller delvis på distans eller
vilka kommunikationssätt som används. Det varierar också med vilka begrepp som används i olika länder och i Sverige används flexibel utbildning eller flexibelt lärande som
överordnat begrepp för högre utbildningar vilka bedrivs med inslag av nätbaserade arbetsformer (Mattsson, 2008). Därmed kommer också rapporten att använda dessa två begrepp
som benämning på utbildningsformen (om inte den ursprungliga källan använder ett annat
begrepp). Vidare definieras begreppet distansutbildning av Simonson (2003 i Schlosser &
Simonson, 2010, sid.1) som:
”institution-based, formal education where the learning group is separated and where interactive telecommunication systems are used to connect learners, resources, and instructors”.

Med institutionsbaserad utbildning menas att den skiljer sig från självstudier i det att den
grundas i en institution. Att lärandegruppen är separerad menas dels att personer kan befinna sig på olika platser men också att personer kan vara separerade i tid. Studenter och
lärare kan därmed ägna sig åt kursen vid olika tidpunkter på dygnet (Schlosser & Simonson, 2010). Hrastinski (2009) menar att begreppen distansutbildning och nätbaserad utbildning inte bör ses som jämlika begrepp då distansutbildning tidigare snarare handlat
om självstuderande individer snarare än studenter vilka deltar i en miljö där kunskapsdelande pågår (Keegan, 1980 i Hrastinski, 2009). Utvecklingen från distansutbildning till
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nätbaserad utbildning kan beskrivas i tre generationer (Hrastinski, 2009) och undervisning på distans erbjöds redan på 1700-talet i Boston där kurser i stenografi erbjöds per
post (Mattsson, 2008). I den här första generationen fanns ingen dialog mellan student
och lärare (Mattsson, 2008) och syftet med utbildningsformen var att förmedla kunskap
till ett så stort antal studenter som möjligt (Hrastinski, 2009). Flexibla utbildningar som
inkluderar någon form av återkoppling har funnits sedan 1840-talet och i Sverige startades
en så kallad korrespondensskola i Malmö 1898. På 1960-talet hade skolan mer än 100 000
kursanmälningar per år och dessa tidiga satsningar inom utbildning på distans visar på
behovet av undervisning vilken är oberoende i tid såväl som rum (Mattsson, 2008). På
1960-talet växte den andra generationen fram och nu handlade undervisningen främst om
att distribuera och förmedla kunskap med hjälp av förinspelat utbildningsmaterial (Hrastinski, 2009). Radion och televisionen var på frammarsch och detta gav möjlighet att utbilda fler människor vilket var mycket positivt då efterfrågan ständigt ökade (Mattsson,
2008). I den andra generationen och speciellt på 1970-talet växte också intresset för
grupparbete. På grund av det här ökade intresset för gruppaktiviteter mellan studenter blev
det, i de flexibla kurserna, vanligare att studenter delades in i grupper beroende på vilken
ort i landet de bodde på (Hrastinski, 2009). När Internet och e-post sedan kom till blev
detta stora milstolpar i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi och
sedan 2002 har Sverige en samordning av universitetens och högskolornas IT-stödda flexibla utbildningar där kurser och program erbjuds (Mattsson, 2008). Användande av olika
moderna kommunikationstekniker som exempelvis telefon- och videokonferens karaktäriserar den tredje generationen där datorstödd kommunikation är en central del i den flexibla utbildningen. Även fokus på sociala aspekter av lärande är viktigt i den tredje generationen och studenter uppmuntras att interagera med varandra genom tillgång till social
mjukvara (exempelvis bloggar och ”instant messaging”) (Hrastinski, 2009). Dessa tre generationer beskriver utvecklingen från distansutbildning till nätbaserad utbildning men
dock kännetecknas ofta nätbaserad flexibel utbildning av en kombination av de tre generationerna (Garrison & Anderson, 2003 i Hrastinski, 2009).
Menchaca och Bekele (2008) undersökte vad ett antal studenter ansåg vara kritiskt för att
flexibel undervisning ska bli framgångsrik och det visade sig att studenterna uppskattade
att ha tillgång till flera olika interaktionsmöjligheter (både i realtid och asynkron kommunikation) och möjlighet till snabb återkoppling från lärare. Många studenter uppgav även
tillgång till kommunikation som sker ansikte mot ansikte som en nödvändig faktor för en
framgångsrik lärandemiljö. Att studenter uppger möjlighet till ansikte-mot-ansiktekommunikation som en nödvändighet indikerar på relevansen i att använda hela kroppen
som kommunikationsverktyg för att lättare skapa en gemensam förståelse tillsammans
med andra. Kroppens relevans i kommunikation med andra (med gester, kroppshållning,
ansiktsuttryck etc.) är också någonting som den här rapporten syftar till att öka förståelsen
för. Att studenterna uppskattar tillgång till interaktionsmöjligheter med lärare såväl som
andra studenter visar på vikten av att, som i allt högre grad också görs, influera flexibel
utbildning genom sociala perspektiv på lärande. Genom att anta det sociala perspektivet är
utgångspunkten att studenter lär sig genom att samarbeta med andra studenter då kunskap
utbyts och uppstår i interaktion mellan studenter (Hrastinski, 2009). För att studenter (eller andra personer) vilka befinner sig på olika platser ska kunna kommunicera och samarbeta krävs teknik som stödjer detta. I avsnitt 2.2 beskrivs datorstött samarbete som fokuserar på just utveckling av mjukvara för stöttande av grupparbetsprocesser.
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2.2 Datorstött samarbete
Datorstött samarbete (eng. Computer-supported Cooperative Work, CSCW) är ett
delområde inom människa-datorinteraktion (MDI) och behandlar aspekter som har att
göra med datorsystem som designas för grupparbete, så kallade gruppsystem (eng.
groupware). Gruppsystem är system eller mjukvara som användas för att stödja olika
gruppaktiviteter som kan ske dels på samma eller avskiljda platser och även vid samma
eller olika tidpunkter (Olson & Olson, 2009). Det finns idag ett stort antal kommersiella
gruppsystem och användandet av dessa system har blivit allt vanligare. De olika
gruppsystem som finns är exempelvis elektronisk post (e-post) vilken är en typ av
gruppsystem som blivit en naturlig del av människors liv för att kommunicera med
varandra. Användandet av e-post utförs inte endast från datorer utan även från
mobiltelefoner, handdatorer, tv-apparater och publika bås på allmänna platser (Olson &
Olson, 2009). Andra system för grupparbete kan vara system vilka utformats för att stödja
möten av olika slag (för till exempel beslutsfattande) eller system som hjälper
gruppmedlemmar att hålla ordning på olika steg i en arbetsprocess. Vidare kan
gruppsystem handla om gruppkalendrar vilka ger deltagarna möjlighet att ha kännedom
om övriga deltagarnas tillgänglighet samt olika system som talar om för gruppmedlemmar
var de andra medlemmarna befinner sig för tillfället och även dessa används för att skapa
kontroll hos övriga gruppmedlemmar (Olson & Olson, 2009). En annan typ av
gruppsystem är videokonferenssystem vilka också är den typ av gruppsystem som
fokuseras på i den här rapporten och beskrivs därför vidare i delavsnitt 2.2.2. Alla dessa
olika system skapas med förhoppning om att de ska kunna hjälpa till i grupprocesser, öka
effektiviteten och minska onödig tidsåtgång på annat än just de grundläggande
arbetsuppgifter som gruppen skapats för att utföra. Ett sätt att klassificera gruppsystem är
också att titta på dels var men också när deltagarna utför det datorstödda samarbetet (Dix
et al., 2004). En tids- och platsmatris (se Figur 1) är användbar för att visa på under vilka
omständigheter ett gruppsystem är tänkt att användas och kan därmed fungera som
underlag vid tidiga designbeslut då gruppsystem designas (Dix et al., 2004).

Figur 1: Tids- och platsmatris för gruppsystem (fetstil) samt icke-datorbaserad kommunikation (normalstil)
(efter Dix et al., 2004, sid. 692).

Figur 1 visar olika typer av gruppsystem samt icke-datorbaserad kommunikation i tidsoch platsmatrisen och dimensionen för videokonferens är markerad eftersom den är i fokus i den här rapporten. Platsdimensionen (som också ibland kallas den geografiska dimensionen) delas in i samlokaliserade (samma plats) samt avskiljda (olika platser) system
medan tidsdimensionen delas in i synkrona och asynkrona system. Synkrona system refererar till exempelvis telefonkommunikation eller videokonferensmöten där kommunikatörerna talar med varandra vid samma tidpunkt och asynkrona system är exempelvis kommunikation via post-it-lappar eller delade elektroniska kalendrar där ett meddelande från
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en avsändare kan läsas av mottagaren långt efter det att meddelandet skrivits (Dix et al.,
2004). Det är dock inte alltid så lätt med distinktionen synkrona/asynkrona system eftersom det i exempelvis ett e-postsystem inte spelar någon roll huruvida personer använder
systemet samtidigt eller inte. Därför kan det vara bättre att säga att system är synkroniserade då systemet delar samma databas och det finns en koppling mellan datorer i realtid
och asynkrona då det inte finns någon koppling (Dix et al., 2004).
Att kunna använda sig av gruppsystem kräver tillgång till nätverk av olika slag. Då det är
relativt vanligt med trådlös tillgång till Internet på många olika platser i samhället (i
hemmet, på kaféer, hotell, flygplatser etc.) har detta gjort att användare av gruppsystem
kan vara mer flexibla (Olson & Olson, 2009). Den största tekniska utmaningen är dock
fortfarande att skapa förutsättningar för att olika samarbetstekniker ska fungera trots att
deltagarna har olika kvalité på nätverk och uppkoppling. Exempelvis är det fortfarande
problematiskt att genomföra en videokonferens om de olika deltagarna har olika snabba
linjer (Olson & Olson, 2009). Det finns också andra svårigheter med att utveckla system
som ska stödja samarbete och grupprocesser. Mänsklig social interaktion är mycket komplex och vi saknar tekniska mekanismer som kan till fullo stödja de sociala aspekter som
finns i vår sociala värld. Ackerman (2001) beskriver det sociotekniska glappet (eng. the
social-technical gap) som glappet mellan det vi känner till om social interaktion, och de
sociala aspekter som måste stödjas genom system för samarbete, och vad som är tekniskt
möjligt att utföra. Ackerman (2001) pekar också på ett antal faktorer som gör att system
inom datorstött samarbete inte uppfyller våra krav på social interaktion. Nedan beskrivs
två av dessa faktorer som är relevanta för den här rapportens fokus.
•

•

Medvetenhet – Människor föredrar att se och känna till vilka mer som finns i en delad arbetsyta
för att kunna styra sitt arbetsbeteende. Det är därför viktigt att i system som används för kommunikation ta hänsyn till dels medvetenhet (vetskap om vem/vilka som finns närvarande) samt perifert
medvetande (på en lägre nivå vara medveten om andra personer i den delade arbetsytans aktiviteter) (Ackerman, 2001).
Synlighet – Att kommunikations- och informationsutbyte är synligt ökar lärandet och effektiviteten (Hutchins 1995b i Ackerman, 2001) och människor lär sig genom att observera andra (jämför
med Vygotskys ”närstående utvecklingszon” i avsnitt 2.1). Dock är människor medvetna om att
om det egna materialet visas för andra skapas också större risk för att få kritik. Därför kan synlighet göra att arbetet som visas upp och delas blir mer formellt eller att deltatagare drar sig för att
visa upp sitt arbete för övriga deltagare. (Ackerman, 2001).

Utöver dessa två faktorer vilka bidrar till skapandet av sociotekniska glapp menar Ackerman (2001) även att social aktivitet är instabil och nyanserad och att system ofta har svårt
att hantera den sociala interaktionens detaljrikedom och flexibilitet. Vidare har medlemmar i organisationer inte heller alltid samma mål och intentioner och konflikter kan uppstå
på grund av det (Kling, 1991 i Ackerman, 2001). Undantag är också vanliga i arbetsprocesser och behöver därmed beaktas (Ackerman, 2001). Trots att systemen blivit bättre på
att stödja människor och deras kommunikation med varandra så saknas fortfarande viktiga
tekniska mekanismer som till fullo kan ta tillvara på den flexibilitet som förkommer i den
sociala världen. Att utforska, förstå och förhoppningsvis överkomma det sociotekniska
glappet är en central utmaning och ett stort problem inom MDI och den viktigaste uppgiften inom datorstött samarbete är därmed att hitta systematiska metoder för att designa runt
detta glapp (Ackerman, 2001). Kies, Williges och Rosson (1997) kom fram till ett antal
riktlinjer för hur videokonferenssystem för flexibel undervisning bör utformas rent tekniskt med exempelvis upplösning, bildfrekvens och stöd för visning av undervisningsmaterial. Den sista riktlinjen handlade om att stödja interaktion genom att skapa någon form
av mekanism via vilken studenter kan känna sig bekväma med att ställa frågor och just
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den här riktlinjen är viktig för det här arbetet eftersom den belyser relevansen i att uppnå
en naturlig interaktion och kommunikation i videokonferenssystem som används för undervisning och som är tänkta att stödja lärandet. Den här mekanismen som Kies et al.
(1997) skriver om belyser också betydelsen av att reducera det sociotekniska glappet för
att främja lärandet genom systemen. Vidare menar Olson och Olson (2009) att det fortfarande finns många problem inom forskningsområdet datorstött samarbete att forska vidare
på. Dessa problem handlar exempelvis om hur gruppsystem, vilka skapas för att stödja
samarbete, bör designas men också vilken effekt de har på individerna, organisationerna
samt grupperna vilka använder sig av dessa system.
Kraut (2003) menar att för att skapa datorsystem för samarbete är det viktigt att det finns
kunskap om vilka faktorer som påverkar olika gruppers effektivitet både positivt men
framför allt negativt. Därmed kan socialpsykologin som forskningsområde fungera som
en bra grund inom MDI för att förstå hur människor beter sig i grupprocesser. Genom den
förståelsen kan sedan gruppsystem som ökar effektivitet utvecklas samt risken för att systemen blir kontraeffektiva minimeras, det vill säga att effektiviteten i grupprocesserna
istället minskar på grund av sociala problem som uppkommer vid interaktion mellan
människor (Kraut, 2003). Att titta på fenomen från socialpsykologin kan därför ses som
en typ av riktlinjer för hur gruppsystem bör designas för att stödja människor i olika
grupprocesser. Andra riktlinjer som kan guida utvecklande av gruppsystem är exempelvis
Clark och Brennans (1991) ledtrådar som olika system för datorförmedlad kommunikation erbjuder. Dessa ledtrådar gör att olika typer av kommunikationsmedier kräver olika
mycket ansträngning hos deltagare för att uppnå en delad förståelse och gemensam grund
(konceptet gemensam grund beskrivs vidare i avsnitt 2.3). Ledtrådarna vilka olika kommunikationsmedier tillhandahåller inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samnärvaro (eng. copresence) – deltagarna delar samma fysiska omgivning och kontext
Synbarhet (eng. visibility) – deltagarna kan se varandra
Hörbarhet (eng. audibility) – deltagarna kan tala med varandra
Samtemporalitet (eng. co-temporality) – alla deltagare vet om det är morgon, kväll, lunchtid etc.
Simultant (eng. simultaneity) – alla deltagare kan skicka och ta emot meddelanden samtidigt
Sekventiellt (eng. sequentiality) – deltagarnas turtagning kan inte försvinna ur en sekvens
Översiktbarhet (eng. reviewability) – alla deltagare har möjlighet att se övrigas meddelanden
Granskningsmöjlighet (eng. revisability) – deltagarna har möjlighet att granska meddelanden innan de skickas

Alla dessa faktorer kan bidra till skapandet av gemensam grund i system för datorförmedlad kommunikation. Enligt Clark och Brennan (1991) möjliggör videokonferenssystem
ledtrådar som har att göra med synbarhet, hörbarhet, samtemporalitet, simultant och sekventiellt men saknar dock samnärvaro, översiktbarhet och granskningsmöjlighet. När då
ett kommunikationsmedium saknar någon eller flera av dessa ledtrådar blir användarna av
systemen tvingade att använda alternativa tekniker för att uppnå gemensam grund eftersom kostnaden i termer av tid och ansträngning hos användaren för att använda olika
grundningstekniker förändras. Clark och Brennan (1991) beskriver ett antal olika typer av
kostnader som skapas på grund av att ledtrådar förändras men här nedan beskrivs endast
de kostnader som är relevanta för det här arbetet och undersökningens problemställning.
Kostnaderna, i form av tid och ansträngning, som uppstår då viktiga ledtrådar saknas i
olika system för datorförmedlad kommunikation är enligt Clark och Brennan (1991) bland
annat:
•

Formuleringskostnad (talaren) – Det kostar tid och ansträngning för att formulera yttranden och
det kostar mer att formulera perfekta än mindre genomtänkta uttalanden.
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•

•

•

•

•

•

Produktionskostnad (talaren) – Beroende på vilket medium som används skiljer sig kostnaden för
producerande av uttalanden. Det kostar exempelvis mindre att tala och gestikulera och betydligt
mer att skriva (speciellt för hand).
Fördröjningskostnad (båda) – Fördröjning kan leda till för långa pauser och kan tolkas som att talaren lämnar över ordet. För att slippa långa pauser och undvika missförstånd blir talaren tvingad
att göra snabbare yttranden vilket skapar en kompromiss mellan hög fördröjningskostnad och hög
formuleringskostnad. Hög formuleringskostnad kan istället leda till missförstånd på grund av
mindre genomtänkte yttranden.
Talarbyteskostnad (båda) – Kostnaden för att byta talare i en konversation ökar ju färre ledtrådar
som finns för hur turtagningen ska ske. En effekt av en hög kostnad för turtagning är att personer
försöker åstadkomma mer när det är hans/hennes tur att tala än vad som annars hade gjorts.
Displaykostnad (båda) – I ansikte-mot-ansikte-konversation är den enkelt att peka på eller rikta
uppmärksamhet mot någonting som lyssnarna också ska uppmärksamma. I videokonferens kan vi
dock endast använda oss av ett begränsat antal gester och det är inte alltid lätt att endast titta på någon för att denne ska förstå att det är honom/henne talaren syftar till.
Misstolkningskostnad (båda) – Misstolkningar av uttalanden kan leda till minskad förståelse och
därmed också leda till nya misstolkningar. Vidare kan misstolkningar leda till att talaren uppfattas
som ickerelevant eller oartig. Det blir också en kostnad för att rätta till misstagen. För att undvika
detta kan talaren betala en högre formuleringskostnad, det vill säga tänka igen mer noggrant vad
som sägs för att lyssnarna bättre ska förstå, och därigenom minimera misstolkningar.
Repareringskostnad (båda) – Vissa repareringar av misstolkningar kostar lite, andra mycket och
vissa är omöjliga att reparera. Talaren bör därför försöka undvika att misstag sker och då främst
genom att betala en högre formuleringskostnad.

Genom att titta på aspekter av hur människor interagerar med varandra och specifikt hur
människor använder sig inte bara av lingvistiska eller ljudmässiga handlingar utan hela
kroppen för att visa på förståelse är det relevant att minska det sociotekniska glappet och
därigenom främja lärandet som sker via datorförmedlad kommunikation i flexibel utbildning. I underavsnitt 2.2.1 beskrivs vidare området datorstött kollaborativt lärande som
handlar om lärande i grupp vilken förmedlas via teknologi och är viktigt för det här arbetet på grund av dess fokus på just teknologi i lärandemiljöer.
2.2.1 Datorstött kollaborativt lärande
Ett område som uppkommit som ett delområde till datorstött samarbete kallas datorstött
kollaborativt lärande (eng. Computer-supported Collaborative Learning, CSCL). Området behandlar aspekter som rör samarbete, lärandeprocesser och användandet av datorförmedlad kommunikation (eng. Computer-mediated Communication, CMC) (Janssen,
Erkens, Kanselaar & Jaspers, 2007) och fokuserar på användandet av teknologi som ett
förmedlingsverktyg inom kollaborativa metoder för instruktioner (Koschmann, 1996). Lärandet som området är tänkt att stödja berör alla olika former av utbildning från förskola
upp till högre utbildningar såväl som mer informellt lärande som sker exempelvis på museum (Stahl et al., 2006). Vidare är målet inom datorstött kollaborativt lärande att skapa
artefakter, aktiviteter och miljöer som förstärker gruppaktiviteter. För att då förstå hur de
kognitiva processerna hos deltagarna påverkas av social interaktion måste först förståelse
finnas för hur lärandeaktiviteter i sig själva fungerar i interaktion mellan deltagare (Stahl
et al., 2006).
Området datorstött kollaborativt lärande uppkom först i Europa men har sedan fått stor
spridning över världen (Olson & Olson, 2009) och fram tills slutet av 1980-talet fokuserades det inom området på endast en person som individ och hur denne lär sig med hjälp
av olika system (Solimeno, Mebane, Tomai & Francescato, 2008). När då datorstött kollaborativt lärande uppkom på 1990-talet var det som en reaktion mot existerande mjukvara för lärande vilken tvingade studenter att lära sig som isolerade individer. Då Internet
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uppkom blev också det en inspirationskälla för området på grund av dess förmåga att
koppla samma individer (Stahl et al., 2006) och därmed har forskningsområdet gått från
datorstött lärande till datorstött kollaborativt lärande. Dock är det, menar Stahl et al.
(2006), viktigt att se datorstött kollaborativt lärande som en vision angående vad som är
möjligt att utföra med hjälp av datorer och vilken slags forskning som ska utföras snarare
än en starkt förankrad teori med fullt accepterade tillvägagångssätt angående forskningsmetodik i klassrum och laboratorium. Vidare för att skilja datorstött kollaborativt lärande
från tidigare områden som också studerar lärande i grupp kan det vara bra att definiera
skillnaden mellan kooperativt (eng. cooperative) lärande och kollaborativt (eng. collaborative) lärande (Stahl et al., 2006). Kooperativt lärande definieras som ett samarbete där
deltagarna delar upp arbetet, gör olika delar individuellt och sedan sammanfogar de olika
delarna till en helhet medan kollaborativt lärande istället handlar om att alla deltagarna
utför alla delar av arbetets aktiviteter tillsammans som en grupp (Dillenbourg, 1999 i
Stahl et al., 2006). På grund av detta är det centrala inom datorstött kollaborativt lärande
relationen mellan att se det kollaborativa lärande som en grupprocess och som en sammanslagning av individuella förändringar (Stahl et al., 2006). Vidare är det som gör datorstött kollaborativt lärande unikt att lärandet analyseras både i grupp och på individnivå
samt att området också antar den mer situerade synen på lärande och menar att lärande
uppstår genom olika förhandlingar som sker i den sociala omgivningen snarare än i individens huvud (Stahl et al., 2006).
Paradigmet datorstött kollaborativt lärande bygger på olika forskningsområden så som
antropologi, sociologi, lingvistik och kommunikationsvetenskap. Dessa områden fokuserar alla i viss mån på att förstå språk, kultur och andra aspekter av sociala fenomen (Scott,
Cole & Engel, 1992 i Koschmann, 1996). Därför fokuserar området datorstött kollaborativt lärande på olika aspekter av lärande och instruktion där de sociala aspekterna är det
som undersöks (Hutchins, 1993 i Koschmann, 1996). Vidare fokuserar paradigmet på att
försöka förstå deltagarnas synvinkel och därmed belysa deltagarnas åsikter, de artefakter
som tas fram av och stödjer deltagarna i lärandet samt deltagarnas egna redogörelser för
vad som åstadkommits genom lärandet (Koschmann, 1996). Speciellt viktigt blir datorstött kollaborativt lärande när det handlar om utveckling av mjukvara som ska användas
för flexibel utbildning (Olson & Olson, 2009). Engelmann, Dehler, Bodemer och Buder
(2009) menar att kontexten, i vilken en student befinner sig då lärandet sker, spelar stor
roll för hur mycket kunskap en student tar till sig. Lärandekontexten kan exempelvis
handla om olika egenskaper hos de olika kommunikationsmedier som används mellan
studenter och lärare eller mellan studenter på olika orter. Att poängtera kontexten för lärandet visar på att ett situerat synsätt på lärande antagits då det inte endast handlar om
kunskapsöverförande från lärare till student utan att kunskapen är någonting som uppkommer i en students interaktion med lärandemiljön (lärare, undervisningsmaterial, medstudenter, undervisningsmiljö etc.). Dock finns det, enligt Stahl et al. (2006), ett antal
problem med att, som det ofta görs, bara se datorstött kollaborativt lärande som ett sätt att
skapa förutsättningar för flexibla utbildningar som ett alternativ till lokala utbildningar på
grund av minskade kostnader för lärare, lokaler och transporter. Ett stort problem är avskildheten för studenter, vilka studerar flexibel utbildning, från andra studenter eftersom
själva lärandet ofta uppstår genom interaktion studenter emellan. Därför är en viktig del
inom datorstött kollaborativt lärande att skapa datorstöd som just hjälper till och stimulerar interaktionen mellan olika studenter men dock är detta en svår uppgift som kräver
noggrann planering, pedagogik och teknologi (Stahl et al., 2006).
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En begränsning inom datorstött kollaborativt lärande, menar Stahl et al. (2006), är fokuseringen på lyckat lärande vilket kan göra att misslyckande med samma lärande riskerar att
förbises. Däremot menar Koschmann (1996) tvärt emot att datorstött kollaborativt lärande
som paradigm och analytiskt ramverk tenderar att fokusera på processer snarare än utkomster på grund av typen av frågor som driver undersökningarna. Vidare är ett område
som faller in under datorstött kollaborativt lärande användandet av videokonferenssystem
i lärandemiljöer och avsnitt 2.2.2 beskriver därför mer ingående videokonferens som ett
kommunikationssätt vid flexibel utbildning.
2.2.2 Flexibelt lärande via videokonferens
Verktyg för datorförmedlad kommunikation används frekvent i utbildningsmiljöer för att
stödja samarbete mellan studenter och lärare. För kurser, vilka drivs helt via distans och
flexibelt lärande, är dessa verktyg primära för att studenter ska kunna arbeta och kommunicera med varandra (Paulus, 2009). Ett verktyg för datorförmedlad kommunikation som
ofta används som ett alternativ till det fysiska mötet mellan lärare och studenter är olika
typer av videokonferenssystem som används för att hålla distansbaserade föreläsningar
klassvis. Videokonferenssystem är synkrona det vill säga att systemen används samtidigt
av både lärare och studenter (Knipe & Lee, 2002) vilket gör att en föreläsning i realtid i
klassrumsmiljö kan utföras. Dock menar Knipe och Lee (2002) att studenter vilka studerar
via flexibelt lärande och deltar i föreläsningar via videokonferens ibland känner sig isolerade och inte som en del av en klass och detta speciellt om det inte finns möjlighet att få
ögonkontakt eller att frågor som ställs till föreläsaren inte besvaras. Detta skulle kunna
påverka studenternas koncentration och intresse under föreläsningen och göra att studenterna istället fokuserar mer på enskild inläsning (Knipe & Lee, 2002). Nohria och Eccles
(1992 i Olson & Olson, 2009) menar också att studenter vilka kommunicerar med hjälp av
datorförmedlad kommunikation tenderar att vara mer informationsinriktade än studenter
som kommunicerar ansikte mot ansikte. Med informationsinriktade menas att studenterna
småpratar och socialiserar mindre med varandra vilket på sikt kan leda till att studenterna
blir sämre socialt integrerade och därmed minskar också effektiviteten inom organisationen (Nohria & Eccles, 1992 i Olson & Olson, 2009).
Videobaserad kommunikation möjliggör kommunikation som sker mellan en person och
flera personer och flera personer på samma plats kan också kommunicera med flera andra
personer på en annan plats (Benyon et al., 2005). Dock kan datorförmedlad kommunikation leda till en del problem vilka inte uppkommer vid kommunikation som sker ansikte
mot ansikte. Exempelvis uppkommer det ofta fördröjningar vilket gör att deltagarna utbyter mindre information och blir mer irriterade över informationsutbytet (Olson & Olson,
2009). Dix et al. (2004) beskriver även observationer av videokonferenser där en person
tvingats fortsätta tala långa stunder eftersom turtagningen och överlämnandet av ordet inte
fungerade då det uppstod fördröjning i videokonferenssystemet. Detta bekräftar Clark och
Brennans (1991) talarbyteskostnad som menar att om kostnaden (tid och ansträngning)
för att byta talare är hög tenderar deltagare i kommunikationen att försöka åstadkomma
mer vid varje talartillfälle än vad som annars hade gjorts. Problem med turtagningen kan
också leda till att frågor får svar som var tänkta till tidigare frågor, deltagarna avbryter
varandra på grund av att pauser uppfattas som olika långa och någonting som yttras för att
visa på förståelse kanske kommer fram försent och fyller inte längre någon funktion utan
snarare istället förvirrar konversationen (Jensen, 2008). Gester och lingvistiska handlingar
som visar på förståelse är mycket viktiga för att uppnå gemensam förståelse samt för att
personerna som samtalar ska veta huruvida samtalet kan föras vidare eller ifall någonting
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behöver förklaras igen eller omformuleras. Då videokonferenssystem ofta används vid
interaktion som sker grupp mot grupp förvärras också spatiala aspekter (Nguyen & Canny, 2007).
Videokonferenssystem som används vid flexibelt lärande består oftast av en tv-liknande
monitor vilken visar dels läraren, som studenterna ser, samt en bild på studenterna som
grupp på en tv-skärm som läraren ser (Abler, Brennan & Jackson, 2008). Studier har visat
att personer som arbetar i grupp på distans upplever en högre grad av social närvaro då
video används istället för endast kommunikation som sker auditivt (Dix et al., 2004) och
en fördel med videokonferens framför telefonkonferens är att inte endast tal kan förmedlas utan även kroppsbaserad kommunikation i form av gester vilken är tätt sammankopplad till talet i den mänskliga kommunikationen (se avsnitt 2.3 och Goldin-Meadow (1998)
för kopplingen mellan tal och gester). Dock i vissa fall på grund av dålig upplösning i
dessa vanligare system kan inte små gester och exempelvis ansiktsuttryck, som vittnar om
förståelse, hos enskilda studenter avläsas vilket försvårar lärarens känsla för att veta om
studenterna förstår resonemanget eller inte. Det här kan jämföras med teorin om Gemensam grund (se avsnitt 2.3) där dessa kroppsliga handlingar är mycket viktiga tillsammans
med lingvistiska aspekter för att uppnå en gemensam förståelse (gemensam grund). Därmed, menar Abler et al. (2008), är studenter vilka studerar via flexibelt lärande ofta mindre engagerade vid klassrumsundervisning än vad lokala studenter är, vilka finns fysiskt på
samma plats som läraren gör. Nguyen och Canny (2009) beskriver hur de tagit fram ett
nytt videokonferenssystem som tillåter inte bara ansiktsuttryck och blickar utan även vissa
kroppsbaserade handlingar. Dessa kroppsbaserade handlingar är möjliga att visa på grund
av att deltagarna syns på samma sätt som de hade gjort om man suttit runt ett konferensbord, alltså med en del av överkroppen vilket synliggör även armar och händer. För att
den kroppsliga kommunikationen med gester som kompletterar eller ersätter talet ska fungera (exempelvis ansiktsuttryck, blickar, kroppshållning samt kroppsavstånd i förhållande
till den person man pratar med) krävs både att huvudet syns men också kroppen, åtminstone överkroppen (Nguyen & Canny, 2009).
Studenter vilka studerar via flexibelt lärande skulle också kunna påverkas negativt, och
lära sig mindre under föreläsningarna, på grund av att mycket tid går åt till att manövrera
utrustningen som krävs för videokonferensen istället för effektivt lärande av det specifika
ämnet (Knipe & Lee, 2002). Studenter vilka befinner sig på samma ort som läraren har
också bättre möjlighet att ställa frågor, dels under föreläsningen men även i pauser, vilket
också skulle kunna påverka lärandet positivt. Dock finns det, enligt Knipe och Lee (2002)
andra faktorer som kan spela in som påverkar att kvalitén på föreläsningar via videkonferens inte blir lika bra som campusföreläsningar. Det handlar inte bara om att det är ovant
att bli undervisad genom monitor, kamera och mikrofon utan oerfarna, dåligt förberedda
lärare med ineffektiva undervisningsstrategier kan också spela stor roll för hur mycket
studenterna faktiskt lär sig (Knipe & Lee, 2002). Dock är detta aspekter vilka skulle kunna påverka lärandet även i lokala föreläsningar vilket gör att den här rapporten inte kommer att ta hänsyn till övriga aspekter som inte har med videokonferenssystemet och datorförmedlad kommunikation att göra. Att det finns andra aspekter som också kan påverka
lärandet både för campusstudenter såväl som distansstudenter finns dock i åtanke.
För att system som designas för att stödja grupprocesser ska kunna tillgodose människans
rikliga sociala interaktion, som är ett samspel mellan verbala och kroppsliga komponenter, är det viktigt att vi känner till hur människan beter sig vid just kommunikation med
andra människor. Avsnitt 2.3 behandlar därför olika interaktionssätt som människor an14

vänder sig av vid kommunikation med andra människor samt beskriver utvalda delar av
Herbert Clarks teori om Gemensam grund.

2.3 Social interaktion och kroppsbaserad kommunikation
Människan är till sin natur mycket social och redan då vi föds söker vi mänsklig kontakt i
vår omgivning. Får inte ett barn den här kontakten kan det ge förödande konsekvenser och
barnet kan till och med dö i brist på socialt umgänge (Lindblom, Susi & tysk, kommande). Det finns olika sätt att beskriva hur social interaktion fungerar och i den traditionella
ansatsen beskrivs hur en sändare formulerar ett budskap som sedan distribueras via exempelvis tal och mottagaren avkodar sedan budskapet och gör en tolkning (Lindblom et
al., kommande). Den traditionella ansatsen visar alltså på den sociala interaktionen som
helhet där den här helheten är lika med de delar som ingår och kommunikationen blir som
en envägskanal där ett budskap förs från en person till en annan utan att mottagaren kan
påverka innehållet. I den dynamiska ansatsen ses den sociala interaktionen istället som ett
system där informationen emergerar (uppstår) ur själva interaktionen och där individerna
tillsammans skapar meningen/informationen (Lindblom et al., kommande). Den dynamiska ansatsen kan jämföras med Herbert Clarks teori om Gemensam grund och grundande i
det att Clark (1996) menar att under en konversation byggs en gemensam och delad förståelse upp genom att båda parter hela tiden strävar efter att uppnå just den här förståelsen
hos den andre. På så sätt uppstår samtalet och informationen i samtalet genom att båda
parter aktivt deltar och hela tiden bidrar till den gemensamma förståelsen och kommunikationen blir en tvåvägskanal där information kan flöda åt båda håll. På samma sätt uppstår interaktionen mellan individerna i interaktionen enligt den dynamiska ansatsen och
det talas inte om en aktiv och en passiv deltagare i kommunikationen som den traditionella ansatsen förespråkar. Även i tidigare presenterade sociokulturella teorier om lärande
talas det om att ett barn eller en nykomling i en kulturell kontext lär sig genom ett aktivt
deltagande i ett kulturellt sammanhang. Därmed handlar det inte heller här om någon passiv kunskapsmottagare utan kunskapen uppstår genom ett aktivt deltagande både mentalt
och kroppsligt.
Den här rapporten utgår från ett situerat synsätt på lärande och kommunikation där
kroppsliga gester är tätt sammanlänkade med verbal kommunikation och ingen av dessa
två är överordnad den andra utan människans mångfacetterade kommunikation är snarare
ett resultat av dess påverkan på varandra. Att gester är en viktig del av vår kommunikation har bevisats i flera studier. Det har exempelvis upptäckts att talare gestikulerar trots
att lyssnaren inte kan se honom/henne, att blinda personer gestikulerar trots att de själva
aldrig sett vilka gester de använder samt att blinda personer gestikulerar trots att de vet
om att det inte finns någon seende bland lyssnarna (Rime, 1982; Iverson & GoldinMeadow, 1998 i Goldin-Meadow, 1999). Gester och vår kroppsliga hållning kommunicerar också till vår omgivning vilken attityd eller emotionellt tillstånd vi befinner oss i (Benyon et al., 2005) och hur vi använder vår kropp vid interaktion med andra människor talar om ifall vi är självsäkra, osäkra, intresserade, engagerade etc. Goldin-Meadow (1999)
har också studerat hur människor använder gester i kommunikation och skiljer mellan två
olika typer av gester: (1) gester som fungerar som substitut för tal samt (2) gester som ackompanjeras av tal. Gester som används som substitut för tal betyder någonting i sig och
avsändaren är medveten om att gesten utförts likväl som att mottagaren är medveten om
att han/hon sett en gest förmedlas (exempelvis när man gör ”tummen upp”). Gester som
ackompanjeras av tal (används samtidigt som tal) kan däremot fungera som ett andra sätt,
förutom att lyssna på talaren, att komma åt talarens tankar. Gester kan nämligen lättare
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visa på tankar som kan vara svåra att verbalisera som exempelvis former, storlekar eller
spatiala aspekter (Goldin-Meadow, 1999).
Ohlson och Ohlson (2000) upptäckte att personer vilka kommunicerar på ett annat språk
än modersmålet har fördel av att använda videokomplement till telefonkonferenser, vid
användande av datorförmedlad kommunikation, eftersom att gester och kroppslig social
interaktion blir viktigare för personer vilka känner sig osäkra på språket som används. Att
gester hjälper till mer vid språkliga otydligheter uppvisar hur människan också anpassar
sin kroppsliga kommunikation till situationen och kontexten hon befinner sig i. Därmed är
den kroppsliga interaktionen situerad och någonting som både påverkar och påverkas av
sin kontext. En annan viktig del i mänsklig kommunikation handlar om hur vi använder
våra ögon i en konversation. Sporadisk och direkt ögonkontakt är mycket viktig för att vi i
ett samtal ska kunna upprätthålla en känsla av engagemang och social närvaro samt att
blickar som vi riktar mot någonting som vi pratar om också är viktiga för att vår samtalspartner ska förstå vad vi syftar till (Dix et al., 2004). När det kommer till ögonkontakt och
blickar som förmedlas genom videobaserad kommunikation är det viktigt att deltagarna
dels förstår när någon tittar på en (ögonkontakt) samt vad någon tittar på (Benyon et al.,
2005). Att kroppen och kroppsbaserade gester är viktigt för vår kommunikation visas också när det kommer till att utveckla ny teknik. Då pekskärmar och handkontroller, vilka tar
till vara på vårt naturliga sätt att använda vår kropp i interaktion med företeelser i vår omgivning, blir allt vanligare blir också kroppens relevans för människans kommunikation
och interaktion tydlig. Med enheter som exempelvis Nintendo Wii, IPhone och IPod
Touch ses en övergång mot användargränssnitt som utvecklas för att stötta människor och
deras kroppsbaserade handlingar och rörelser (Johnson, Levine, Smith & Stone, 2010).
2.3.1 Gemensam grund
För att uppnå effektiv kommunikation mellan människor krävs också att kommunikationsväxlingen utförs i förhållande till någon grad av delad förståelse vilket Clark (1996)
kallar gemensam grund (eng. Common Ground). Två personers gemensamma grund är
enligt Clark (1996) summan av deras kunskap, trosföreställningar och antaganden. Alltså
delar två (eller fler) personer, vilka kommunicerar med varandra, samma information om
det som konversationen handlar om. Dock för att lyckas uppnå en gemensam grund räcker
det inte med att två personer endast känner till samma information utan dessa två måste
också vara medvetna om att de just känner till samma information (Clark, 1996). Alltså
om person nummer ett vet att person nummer två känner till samma information som
han/hon och person nummer två vet att person nummer ett känner till samma information
som han/hon skapas en gemensam grund. Den gemensamma grunden är också någonting
vi måste skapa med varje ny person vi interagerar med och därmed inte någonting som
redan finns när två eller fler nya personer möts (Clark, 1996). Varje ny del av den gemensamma grunden läggs sedan till på den gamla. Om vi exempelvis vet om att vår samtalspartner kommer från ett visst land antar vi att denne känner till olika delar av landet (vi
har en gemensam grund om landet och utgår ifrån den) och får vi då bevis på att den andre personen faktiskt känner till olika delar av landet kanske vi ytterligare kan anta att denne även känner till olika städer eller till och med stadsdelar i de olika städerna. Varje nytt
antagande grundas därmed på kunskapen från föregående antagande och den gemensamma grunden byggs successivt upp. Inom situerade och sociokulturella teorier om lärande
betonas vikten av en persons deltagande i olika aktiviteter i ett samhälle. Dock krävs det
kommunikation mellan medlemmarna i samhället för att personen ska kunna bli en medlem i detta samhälle och faktiskt lära sig någonting genom deltagandet. Här spelar en
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gemensam förståelse (gemensam grund) en stor roll för att båda parter (den som lär ut och
den som lär sig) ska veta vad som syftas till och vilket mål som finns med interaktionen.
Clark (1996) delar upp gemensam grund i två breda kategorier. Kulturell gemensam
grund (eng. communal common ground) handlar om information som baseras på kulturell
grupptillhörighet exempelvis etnicitet, ålder eller kön och personlig gemensam grund
handlar om kunskap om personliga aspekter hos personer. Därmed har främlingar, vilka
inte vet så mycket om varandra, en svag personlig gemensam grund medan nära vänner
har en mycket stark personlig gemensam grund (Clark, 1996). Det har också upptäckts
hur personer vilka konverserar på ett annat språk än modersmålet presterar signifikant
bättre då ett videokomplement används till auditiv konferens på avstånd medan personer
vilka konverserar med varandra på sitt modersmål inte påverkas signifikant av videokomplementet. Detta indikerar därmed att videokomplement, vilket visar samtalspartnerns ansikte, hjälper till att visa på huruvida samtalspartnern förstått vad som sagts eller inte (Veinott, Olson, Olson & Fu, 1999). Visar lyssnaren, genom olika ansiktsuttryck, att
meddelandet inte förståtts kan den som talar anpassa sig efter detta för att skapa förståelse
och gemensam grund. Detta skulle kunna ha att göra med att personer vilka konverserar
på engelska men har ett annat modersmål har dels en liten personlig gemensam grund
(vilket förmodligen de flesta personer i konferenser har om dessa inte talas vid mycket
ofta) men också en mindre kulturell gemensam grund i det att de inte tillhör samma
språkgrupp. De engelskspråkiga personerna har därmed fördelen att redan inneha en viss
gemensam grund i det att båda personerna känner till engelska språket tillräckligt bra för
att ha en delad förståelse för de flesta ord som ingår i språket. Personerna med annat
modersmål däremot kanske inte känner till samma engelska ord eller har skilda kunskaper
i det engelska språket och därmed behöver dessa personer bygga gemensam grund både
när det kommer till samtalsämnet (vilket endast de engelskspråkiga behöver) men också
språket i sig. Därmed är förmodligen den kroppsliga sociala interaktionen med gester
viktigare för personerna med annat modersmål än de engelskspråkiga deltagarna. Veinott
et al. (1999) menar också att personer, vilka har en mycket liten gemensam grund, bör då
de konverserar auditivt kontrollera oftare om lyssnaren har uppfattat eller inte eftersom de
visuella och implicita ledtrådarna i form av ansiktsuttryck saknas. Jämförs detta med
videokonferenssystem för undervisning vid flexibelt lärande visas relevansen i att det
finns möjlighet för lärare men också studenter att få kontinuerlig återkoppling på vad som
sägs från lyssnarna för att dels veta om lyssnarna förstår vad som menas men också för att
veta om synpunkter och kommentarer är relevanta eller inte. Som tidigare nämnts har det
också uppvisats hur personer från olika kulturer och med olika lingvistiska bakgrunder
behöver videokomplement på ett annat sätt än vad personer med gemensam kulturell och
lingvistisk grund gör, vilka kan klara sig med endast röstkommunikation (Olson & Olson
2000). Även detta tyder på att gester och kroppslig social interaktion blir betydligt
viktigare för personer med liten gemensam grund än för personer vilka redan innehar en
grundläggande gemensam förståelse, både personlig och kulturell. Att skapa gemensam
grund har också visat sig vara svårt då personer vilka talar olika språk kommunicerar
genom ett maskinellt översättningssystem (Yamashita, Inaba, Kuzuoka & Ishida, 2009).
Vidare skapar människor gemensam grund från ledtrådar som finns tillgängliga för tillfället och ju färre ledtrådar som finns desto svårare blir det att skapa den gemensamma
grunden (Olson & Olson, 2000). Ju mer troligt är det också att missförstånd uppstår och
dessa missförstånd kräver därmed också mer ansträngning att rätta till. Är missförstånden
för svåra att rätta till kanske vi helt enkelt går vidare trots att vi vet att vi inte är helt förstådda. Personer vilka är avskiljda från varandra klagar också ofta över svårigheter att
skapa gemensam grund och exempelvis vid telefonkonferens är det svårt att veta vem som
talar om det inte finns stor kunskap om alla deltagarna (Olson & Olson, 2000). Detta tyder
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kunskap om alla deltagarna (Olson & Olson, 2000). Detta tyder på att den personliga gemensamma grunden är viktig för den delade förståelsen. En annan viktig faktor som saknas vid arbete som sker på distans är kunskap om tillståndet hos medarbetarna. Det handlar om både deras närvaro, frånvaro eller mentala tillstånd vilket är mycket viktigt att
känna till för att kunna skapa gemensam grund (Olson & Olson, 2000). Som tidigare
nämnts är kroppen en viktig ledtråd för att se hur en person mår vilket därmed kan vara
svårt att se vid arbete på distans genom olika system för datorförmedlad kommunikation.
I sin teori om Gemensam grund använder Clark (1996) ett antal olika begrepp där exempelvis begreppet grundande (eng. grounding) handlar om processen där den gemensamma
grunden hela tiden byggs på genom att varje deltagare i samtalet försöker uppnå att samtalspartnern har förstått det som sagts tillräckligt bra för att förstå sammanhanget för situationen. Hypotesen vid grundande är ”to establish it as part of common ground well
enough for current purposes” (Clark & Brennan, 1991; Clark & Schaefer, 1989; Clark &
Wilkes-Gibbs, 1986 i Clark, 1996, s. 221) och målet med grundande är att skapa den mening i konversationen som krävs för den aktuella uppgiften (Dix et al., 2004). Konceptet
grundande är speciellt intressant i textbaserade miljöer för datorförmedlad kommunikation eftersom det där inte finns några kroppsliga visuella ledtrådar som exempelvis nickande, ögonkontakt, ansiktsuttryck och liknande vilka grundandet kan uppstå genom (Paulus, 2009). Paulus (2009) menar också att grupper vilka studerar via Internet måste vara
en grupp tillräckligt länge för att kunna skapa strategier för att utveckla gemensam grund.
Därmed verkar det vara svårare och ta längre tid att erhålla gemensam grund vid interaktion online jämfört med interaktion ansikte mot ansikte vilket skulle kunna bero på begränsandet av den kroppsliga sociala interaktionen genom olika medier för datorförmedlad kommunikation.
Ett annat begrepp som Clark (1996) använder sig av i sin teori handlar om så kallade gemensamma handlingar (eng. joint actions). En gemensam handling är synkroniseringen
av enskilda handlingar utförda av två eller fler personer och handlar både om vad personen har som intention att göra och de fysiska och mentala system som används för att utföra handlingen (Clark, 1996). Gemensamma handlingar är tvåvägssystem där processerna som används beror på intentionerna som finns med att utföra handlingarna och intentionen i sin tur beror på vilka processer som finns tillgängliga. Alltså består gemensamma
handlingar av individuella handlingar som byggstenar (Clark, 1996). Gemensamma handlingar uppstår därmed när personer synkroniseras med varandra och anledningen till den
här synkroniseringen är enligt Schelling (1960 i Clark, 1996) till för att lösa så kallade
koordinationsproblem. Dessa koordinationsproblem uppstår då två personer har liknande
intressen eller mål och varje persons handlingar beror på handlingarna hos den andre personen och för att uppnå sina mål måste de individuella handlingarna synkroniseras till delade handlingar (Clark, 1996). För att lösa koordinationsproblemet måste personerna ha
någonting som talar om för dem vilka handlingar som den andre personen förväntar sig att
han eller hon utför. Gemensamma handlingar kan vidare vara koordinerade i det att varje
gemensam handling kan delas upp i delfaser vilka i sin tur kan delas upp i underordnade
delfaser (Clark, 1996). Exempelvis beskriver Clark (1996) handlingen att skaka hand vilken kan delas in i tre olika faser: (1) sträcka fram varsin hand, (2) skaka händerna samt
(3) dra tillbaka händerna. Dessa faser kan sedan delas in i ytterligare delfaser exempelvis
den mittersta fasen att ”skaka händer” kan delas in i: (1) gripa varandras hand, (2) skaka
varandras hand samt (3) släppa taget om den andres hand. Därmed blir varje fas en
gemensam handling med en ingång, ett innehåll och en utgång (eng. entry, body, exit)
och ingången är den handling där deltagarna går in i handlingen, utgången är handlingen
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där deltagarna anser de har lämnat handlingen och innehållet är det som händer mellan
ingången och utgången och deltagarna måste synkronisera och koordinera alla tre delarna
(Clark, 1996).
2.3.2 Turtagning och att nå gemensamt avslut
Vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte använder vi oss av vissa normer som
bestämmer vem som ska tala, när och hur länge denne ska tala (Jensen, 2008). Dessa regler baseras på kroppsliga såväl som lingvistiska gester vilka talarna uttrycker. När vi då
visar för den vi talar med att vi förstår vad denne menar eller inte med hjälp av nickningar, grimaser, axelryckningar eller små ljud kallar Dix et al. (2004) detta för att vi använder
oss av så kallade återkanaler (eng. back channels). Dessa återkanaler fungerar på så vis
att de ger information från lyssnare tillbaka till talaren och dessa gester gör att talaren har
möjlighet att vara en aning otydlig eller att lägga till detaljer tills han eller hon förstår att
lyssnaren har förstått. Återkanaler kan jämföras med begreppet grundande eftersom Clark
(1996) menar att detta utförs då varje deltagare i konversationen försöker uppnå att samtalspartnern har förstått vad som sagts tillräckligt väl för att konversationen ska kunna
fortgå. Grundandet uppkommer därmed genom att deltagarna via lingvistiska och kroppsliga gester visar huruvida den här förståelsen är uppnådd och dessa gester sätter Clark
(1996) inget specifikt namn på medan Dix et al. (2004) kallar dem för återkanaler. Återkanaler kan också, enligt Dix et al. (2004), förutom att visa på när vi förstår eller inte användas för att avbryta den vi talar med för att på ett artigt sätt visa för talaren att vi vill
bidra till konversationen. Turtagning är därmed processen då talare och lyssnare byter roller med varandra och återkanaler är ofta en viktig del i den här processen. Andra sätt som
den här turtagningsprocessen kan ske är då talaren bjuder in lyssnaren att tala genom att
fråga honom eller henne om dennes åsikt eller helt enkelt lämna en lucka i samtalet genom att bli tyst (Dix et al. 2004).
Clark (1996) har i sin teori om Gemensam grund i konversationer skapat en mer djupgående beskrivning och version av interaktionsformen turtagning vilket han kallar för att nå
gemensamt avslut (eng. joint closure). Clark (1996) menar att när vi utför avsiktliga handlingar letar vi alltid efter bevis på att handlingen skapat den effekt som eftersökts och
därmed behöver människor ett ”avslut” på sina handlingar. Det finns olika typer av bevis
på att en handling avslutats. Validitet handlar om att beviset eller feedbacken är pålitlig i
det att det alltid är samma feedback som uppkommer och att den går att tolka som ett bevis, lönsamhet (eng. economy of effort) i det att det måste vara lätt för personen att förstå
att beviset faktiskt är ett bevis och tidlöshet handlar om att beviset uppkommer direkt när
handlingen utförts utan fördröjning. Vidare när två (eller fler) personer gör någonting
gemensamt måste båda (eller alla) personerna också veta när handlingen är avklarad för
att inte behöva fortsätta eller göra om handlingen och detta kallar Clark (1996) därmed för
att nå gemensamt avslut. Principen med gemensamt avslut är att deltagarna försöker skapa
en delad förståelse att de har lyckats tillräckligt väl med tanke på rådande syften och därmed kan den aktuella handlingen avslutas eftersom den nått sitt syfte (Clark, 1996). I problemställningen för den här rapporten används begreppet gemensamt avslut och relevansen i fenomenet för undersökningen handlar om att föreläsare och studenter bör lyckas
uppnå en effektiv turtagningsprocess via videokonferenssystemet som används för att studenterna därigenom ska kunna uppnå ett effektivt lärande. Det är också viktigt att alla parter kan avläsa huruvida motparten förstått vad som sagts eller inte och därmed kunna nå
gemensamt avslut för att gå vidare med föreläsningen och turtagningen. Uppnås inte det
här gemensamma avslutet finns risk att studenterna inte förstått vad föreläsaren vill få
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fram vilket på sikt skulle kunna leda till sämre lärande och minskad studieutkomst för
studenter vilka studerar via flexibelt lärande. Det är också viktigt att gemensamma avslut
uppnås kontinuerligt genom föreläsningarna för att inte missuppfattningar ska uppstå som
kan påverka fortsättningen på föreläsningen och göra att studenterna inte får den förståelse för det aktuella ämnet som den aktuella kursen syftar till att ge.

2.4 Sammanfattning
I teorier om lärande med en situerad ansats talas det om kontextens roll för lärandet och
hur människor lär sig i interaktion med sin omgivning och andra människor (Rorty, 1974 i
Stahl et al., 2006). Därmed är det viktigt att studenter i sin lärandemiljö har möjlighet att
interagera med andra studenter för att exempelvis tillsammans reflektera över undervisningsmaterial och därigenom öka lärandet (Berge, 1995). Speciellt viktigt blir det att även
studenter vilka studerar flexibla utbildningar har den här möjligheten då dessa ofta är mer
isolerade i sin studiesituation än vad campusbaserade studenter är och för att då flexibla
utbildningar ska fungera på ett bra sätt och stimulera att studenter interagerar med varandra behövs olika så kallade gruppsystem. Gruppsystem, det vill säga mjukvara för samarbete, ligger i fokus för MDI-delområdet datorstött samarbete och specifikt delområdet
datorstött kollaborativt lärande då dessa gruppsystem är tänkta att användas i lärandemiljöer. Ett gruppsystem som ofta används vid flexibla utbildningar är videokonferenssystem
vilka också är den typ av system för datorförmedlad kommunikation som ligger i fokus
för det här arbetet. För att interaktionen mellan olika studenter men också mellan studenter och lärare ska upplevas som stimulerande och därigenom bidra till ett ökat lärande för
studenterna är det dock viktigt att systemen som används tar hänsyn till hur människan
fungerar socialt med andra människor. En del av lärandet handlar just om social interaktion och för att vi ska kunna lära oss med hjälp av varandra krävs det att vi upplever interaktionen som naturlig och så lik ansikte-mot-ansikte-kommunikation som möjligt. Ackerman (2001) beskriver det sociotekniska glappet som klyftan mellan hur mänsklig social
interaktion fungerar och vad som är tekniskt möjligt att skapa för att stödja den här interaktionen och därmed krävs det att gruppsystemen i lärandemiljöer skapar ett så litet sociotekniskt glapp som möjligt. Vidare utgår det här arbetet från problemställningen ”Hur
kan teorin om Gemensam grund och specifikt ”gemensamt avslut” bidra till en ökad
förståelse för betydelsen av social interaktion i flexibel undervisning via datorförmedlad kommunikation?” där gemensamt avslut ses som en specialversion av interaktionsformen turtagning. Därmed syftar arbetet till att undersöka hur turtagningen genom
ett videokonferenssystem i en lärandemiljö fungerar och vad som kan göras för att förbättra och göra kommunikationen mer naturlig. Syftet är därför också att på sikt minska det
sociotekniska glappet för studenter vilka studerar flexibla utbildningar med hjälp av videokonferens.
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3 Metod
I kapitlet beskrivs i avsnitt 3.1 studiens design med valda datainsamlingstekniker och i
avsnitt 3.2 följer sedan en fallbeskrivning samt i delavsnitt 3.2.1 en beskrivning av den
miljö där fallstudien utförts. Vidare beskrivs också i delavsnitt 3.2.1 det system för datorförmedlad kommunikation vilket är i fokus för det här arbetet. Kapitlet avslutas sedan i
avsnitt 3.3 med en beskrivning av förberedelserna och genomförandet av undersökningen
samt en beskrivning av deltagarna vilka medverkade under observationer och informella
gruppintervjuer.

3.1 Kvalitativ fallstudie med etnografisk ansats
För att undersöka frågeställningen i den här rapporten har en kvalitativ fallstudie med en
etnografisk ansats utförts. Fallstudien syftade till att visa på aspekter av social interaktion
som behöver tas hänsyn till vid design av system för datorförmedlad kommunikation (i
det här fallet videokonferenssystem) vilka ska användas i lärandemiljöer för att främja
lärande. Ett fall i en fallstudie kan handla om exempelvis en individ, ett samhälle, ett program eller en religion (Patton, 2002) och i den här undersökningen handlar fallet om en
organisation och analysenheten som undersöks är interaktionen via videokonferenssystemet samt kommunikationen både genom systemet men också i anslutning till användandet
av systemet. Att använda sig av en fallstudie som ett sätt att genomföra en kvalitativ analys handlar om att använda ett specifikt tillvägagångssätt för att samla in, organisera och
analysera data. Produkten av det här tillvägagångssättet blir sedan själva fallstudien och
därmed kan fallstudie som begrepp avse både tillvägagångssättet för studien, enheten som
analyseras eller båda delarna (Patton, 2002). Studien har vidare en etnografisk ansats som
går ut på att upptäcka sociala mönster, normer och egenskaper i den sociala miljö som
studeras (Langemar, 2008). Eftersom studien var tänkt att utföras i den lärandemiljö där
videokonferenssystemet används skulle det också bli möjligt för undersökaren att få förståelse för både det externa, observerbara beteendet samt sådant som inte går att direkt
observera. Ickeobserverbara fenomen kan handla om exempelvis åsikter, tankar och attityder hos deltagarna vilka befinner sig i den miljö som är under observation (Patton,
2002).
En fallstudie kan också vara antingen reell (eng. intrinsic) eller instrumentell (eng. instrumental). Med reell menas att resultaten som uppkommer i studien endast gäller för det
specifika fallet som undersökts och med instrumentell menas att resultaten kan generaliseras till andra liknande fall (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010). Den här fallstudien är dock
reell då det är en specifik organisation med ett visst videokonferenssystem som undersökts och resultaten gäller därmed främst för detta videokonferenssystem med dess omständigheter och begränsningar snarare än att vara någonting som är generellt för alla system för datorförmedlad kommunikation med olika tekniska lösningar och i olika kontexter. Dock kan resultaten ge en förståelse för vilka problem som kan uppstå i lärandemiljöer då videokonferenssystem används. Vidare menar Lazar et al. (2010) att om en fallstudies syfte är att kunna generalisera resultaten kan en så kallad multipel fallstudie (eng.
multiple cases) utföras där flera fall undersöks i samma fallstudie. I den här rapporten utfördes dock en fallstudiedesign baserad på endast ett fall vilket kallas en singelfallstudie
(eng. single case study). Patton (2002) menar att trots att det inte går att generalisera från
enskilda fall eller mindre urvalsgrupper så kan ändå mycket kunskap utvinnas ur dessa.
Enskilda fall kan också vara en bra start för framtida forskning (Patton, 2002).
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För att välja ut deltagare till undersökningen användes så kallat avsiktligt urval. Styrkan
och syftet med avsiktligt urval är att använda informationsrika deltagare som kan hjälpa
till att belysa frågeställningen för studien (Patton, 2002). I den här undersökningen har det
avsiktliga urvalet handlat om att deltagarna som observerats varit studenter vilka befunnit
sig i miljön som studerats men också att dessa personer intervjuats i samband med observationerna. Därmed har dessa studenter varit informationsrika deltagare på så sätt att de
haft möjlighet att rapportera den omedelbara upplevelsen av att använda systemet. Det
avsiktliga urvalet av deltagare handlade också om att inkludera dels studenter vilka är
vana användare av videokonferenssystemet men också studenter vilka sällan eller aldrig
tidigare använt systemet. För undersökningen användes även urvalstekniken strategiskt
urval som är en urvalsmetod där det förutsätts att enskilda faktorer så som kön eller ålder
inte är relevanta såvida det inte visar sig i informationen som tas fram under undersökningens gång (Langemar, 2008). Att detta urval gjordes berodde på att deltagarna sågs
som tillhörande kategorin studenter snarare än individer i termer av demografiska faktorer
så som ålder, kön eller etnicitet då dessa faktorer inte ansågs vara relevanta för den här
undersökningen. Dock är frågan huruvida det finns någon skillnad mellan dessa demografiska faktorer, exempelvis ålder, en intressant aspekt som skulle kunna undersökas i framtida forskning.
3.1.1 Datainsamlingstekniker
För undersökningen skulle datainsamlingstekniken observation användas för att den lingvistiska men framför allt den kroppsliga kommunikation och sociala interaktion som sker
genom videokonferenssystemet skulle kunna undersökas. Direktobservation som datainsamlingsteknik uppfattades därmed som nödvändig eftersom dessa aspekter är svåra eller
rent av omöjliga att komma åt genom andra tekniker som till exempel intervju eller enkät.
Genom observation skulle det också gå att upptäcka hur studenter gör för att uppnå
gemensamt avslut då dessa ofta uppnås genom exempelvis gester eller andra kroppsbaserade handlingar vilka studenterna kanske inte alltid är medvetna om att de utför. Patton
(2002) menar att det är viktigt att observera, istället för att till exempel endast intervjua,
för att kunna förstå de människor och det sammanhang som observeras. Observation används också för att studera beteenden medan intervjuer används för att studera individers
upplevelser (Lazar et al., 2002). Vidare är direktobservation viktigt för att undersökaren
ska få en bra förståelse för kontexten som deltagarna vilka observeras befinner sig (Pattton, 2002). En styrka med direktobservation är också att personer inte alltid är medvetna
om exempelvis dagliga rutinhandlingar och kommer därmed inte heller att rapportera om
dessa i exempelvis en intervju och är då undersökaren på plats kan denne istället se handlingarna själv utan att personerna behöver rapportera om dem (Patton, 2002). Att försöka
få fram information om gemensam förståelse och kroppsbaserad kommunikation genom
att endast intervjua studenter skulle vara problematiskt då människor sällan är medvetna
om hur eller när gester används och vilken roll dessa spelar för kommunikationen. Genom
att observera studenterna vid interaktion med videokonferenssystemet skulle också funderingar angående lämpliga frågor att ställa vid intervjuer skapas vilka skulle hjälpa till att
förtydliga vad som observerats samt utreda hur studenterna upplever olika situationer.
Langemar (2008) menar att kombinationen observation och intervju i vissa fall kan ge en
bättre helhetsbild än vad datainsamlingsteknikerna gör var för sig vilket var någonting
som ansågs stämma bra för den här undersökningen då informella gruppintervjuer sågs
som ett komplement till observationerna. Vidare finns det olika sätt att använda sig av direktobservation. Antingen är undersökaren delaktig i det som observeras och observerar
samtidigt ur ett inifrånperspektiv eller så är undersökaren inte delaktig utan observerar ur
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ett utifrånperspektiv. Andelen medverkan i en studie kan också ändras allt eftersom studien pågår (Patton, 2002). Observationerna i den här undersökningen var tänkta att genomföras ur ett utifrånperspektiv, det vill säga att undersökaren själv inte skulle delta i aktiviteterna utan endast observera på avstånd. En annan aspekt som också diskuterats ofta, när
det kommer till att använda direktobservation som datainsamlingsteknik, handlar om hur
mycket observatören faktiskt påverkar det som observeras endast genom att vara där och
just observera (Patton, 2002). Därför menar vissa att observationerna bör vara dolda, det
vill säga att personerna som ska observeras inte vet om att undersökaren är där för att observera dem, medan andra menar att öppna observationer, där deltagarna är fullt medvetna
om att de observeras, är det enda etiskt godtagbara alternativet (Patton, 2002). I den här
undersökningen skulle uteslutande öppna observationer användas.
För att kunna studera studenternas upplevelse av kommunikationen och den sociala interaktionen genom videokonferenssystemet i nära anslutning till själva användandet av systemet valdes informell, konversationsbaserad gruppintervju som en andra datainsamlingsteknik. Informella intervjuer är mycket flexibla och kan riktas åt vilket håll som helst
beroende på vad som observeras och är av intresse för intervjuaren i den rådande situationen (Patton, 2002). Intervjuerna var tänka att utföras som ett komplement till observationerna för att undersöka studenternas upplevelse av användandet av videokonferenssystemet och för att ta reda på vad studenterna eventuellt upplever som problem med interaktionen samt för att bekräfta om eventuella problem som upptäckts vid observationer också
upplevs som problem av studenterna. Deltagarna skulle också intervjuas i grupp snarare
än individuellt och anledningen till det var dels på grund av begränsad tid i pauserna, Pattton (2002) menar att gruppintervjuer är kostnadseffektiva i det att mycket information kan
samlas på kortare tid, men främst för att kunna få fram så riklig information som möjligt.
Den rikliga informationen skulle därmed uppstå genom att deltagarna stimulerar varandra
till att komma med åsikter och därigenom skulle mönster eller återkommanden teman
kunna upptäckas. En fördel med att intervjua i grupp är att det lätt och snabbt går att se
huruvida det råder delade meningar i en specifik fråga eller inte (Patton, 2002).
3.1.2 Framtagning av designkonsekvenser
Som ett andra steg skulle sedan resultaten från fallstudien användas för att ta fram ett antal designkonsekvenser för hur videokonferenssystem i lärandemiljöer bör utformas för att
stödja studenternas möjlighet att uppnå gemensamt avslut via systemen. Genom en förenklad möjlighet att uppnå gemensamt avslut skulle dessa designkonsekvenser kunna bidra till att reducera det sociotekniska glappet samt skapa en mer framgångsrik lärandemiljö för studenter vilka studerar via flexibelt lärande och använder videokonferens. För att
kunna ta fram dessa designkonsekvenser behövs också en värdering av existerande riktlinjer för liknande system utföras.

3.2 Fallbeskrivning
Fallet som är i fokus för den här rapporten är organisationen Campus Alingsås som är en
del av lärcentrat Utbildningens Hus i Alingsås och ansvarar för högskolestudier vilka bedrivs genom flexibelt lärande. Varje termin studerar ungefär 350 studenter en flexibel utbildning via Campus Alingsås och olika utbildningsprogram samt fristående kurser startar
varje termin. Det är dock olika från termin till termin angående hur många kurser som
startas men vid tidpunkten för den här rapporten, alltså vårterminen 2010, startades sex
utbildningsprogram samt tolv fristående kurser vilka bedrivs med hjälp av videokonferens
23

som datorförmedlat kommunikationssätt. För att studenter, vilka studerar en flexibel utbildning, ska ha möjlighet att delta i föreläsningar och seminarier använder sig Campus
Alingsås av ett videokonferenssystem som ofta, av studenter och personal på Utbildningens hus, även kallas för ”Telebild”. Med hjälp av videokonferenssystemet kopplas studenter samman med läraren som befinner sig på en annan ort men också med studenter från
andra orter som också studerar samma kurs och deltar i föreläsningen/seminariet. Oftast är
det flera orter som kopplas samman via systemet där ungefär 1-5 studenter deltar från varje ort men ibland är det endast en annan ort (den ort där läraren också befinner sig) som
kopplas samman med Alingsås. Via Campus Alingsås har studenter som studerar en flexibel utbildning möjlighet att interagera ansikte mot ansikte med sin lärare och andra studenter dels klass-/gruppvis men också individuellt via en dator. Dock är det den gruppvisa
interaktionen genom videokonferenssystem som är i fokus och därmed också analysenheten som undersöks i det här arbetet.
3.2.1 Beskrivning av videokonferenssystemet och miljön för observationerna
Campus Alingsås har tre olika klassrum/salar där det finns möjlighet att genomföra videokonferenser. En mindre sal som kallas Lilla Telebild (se Figur 2 och 3) med plats för
tio personer, en något större sal som kallas Stora Telebild (se Figur 4) med plats för ungefär trettio personer samt en stor sal som kallas Sparbankssalen med plats för ungefär etthundra personer. De mindra salarna ser ut som traditionella klassrum med bord och stolar
placerade på rad framför varandra medan den större salen är mer en hörsal med sluttanden
åhörarplatser och talarstol i främre delen av salen. Utrustningen som behövs för att
genomföra videokonferenserna består i varje sal av en projektor med tillhörande duk där
den som för tillfället pratar syns och då studenterna ser läraren i bild ser läraren istället
studentgruppen på den ort som senast talat (detta då kamerorna styrs efter mikrofonerna).
Kameran som används sitter till vänster eller höger om duken och styrs som sagt av mikrofonerna vilka finns fästa i taket samt ligger på borden. När videokonferenser, i syfte att
fungera som föreläsningar/seminarier i de olika kurserna, utförs träffar studenterna från
Campus Alingsås dels läraren men också andra studenter vilka befinner sig på andra orter.
För att både läraren och samtliga studenter ska veta vilka studenter som för tillfället syns i
bild finns i varje klassrum en skylt placerad längst fram i klassrummet eller på väggen där
det står vilken ort som klassrummet sänder ifrån. Studenterna vilka deltar i konferensen
har också en gemensam fjärrkontroll (alla studenter på samma ort använder samma fjärrkontroll, se Figur 5) som används dels för att justera hur bilden ska se ut och då läraren
väljer att visa sitt undervisningsmaterial (OH-bilder, PowerPoint-presentation, anteckningar etc.) kan även ett litet ”fönster” visas samtidigt där läraren syns. Det här mindre
fönstret kan studenterna med hjälp av fjärrkontrollen flytta till olika hörn eller ta bort helt
om det upplevs som störande. Fjärrkontrollen används också för att styra mikrofonen i
klassrummet, om den ska aktiveras eller inaktiveras. Anledningen till att studenterna behöver hantera mikrofonen är att endast en ort bör ha mikrofonen på åt gången då det annars riskerar att bli rundgång. För att veta om mikrofonen är på eller inte syns på bilden
en ikon föreställandes en gammaldags mikrofon i det högra övre hörnet av duken. Är ikonen överstruken betyder det att mikrofonen för tillfället är inaktiverad. Den bild som visas
på duken under videokonferensen beror på vem som för tillfället talar och även läraren
kan endast se en bild och ser därför den ort som senast talat. När läraren föreläser kan bilden fokuseras på OH-bilder, PowerPoint-presentation, anteckningar eller liknande och på
grund av olika god bildkvalité är det viktigt att läraren överväger vad som visas för studenterna så att det finns en god läsbarhet och att informationen kan uppfattas. Skulle det
vara så att det trots allt blir svårt för studenterna att uppfatta bilderna eller det som läraren
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visar läggs föreläsningsmaterialet alltid upp på specifika sidor på Internet så att studenterna även kan ta del av det efter föreläsningen. Även viss fördröjning kan uppstå i systemet.

Figur 2: ”Lilla Telebild”.

Figur 3: ”Lilla Telebild”, duk och kamera.

Figur 4: ”Stora Telebild”.

Figur 5: Fjärrkontrollen som styr mikrofonen.

3.3 Förberedelser och genomförande
Innan undersökningen kunde genomföras planerades vilka datainsamlingstekniker som
skulle användas samt att en intervjuguide (se Bilaga 1) skapades. Ett informationsbrev (se
Bilaga 2) skickades också ut till studenterna, vilka skulle delta vid observationerna, där
syftet med observationerna beskrevs. Den sociala interaktionen samt kommunikationen
via videokonferenssystemet på Campus Alingsås studerades sedan med hjälp av observationer samt informella gruppintervjuer vid femton tillfällen under en fyraveckorsperiod.
Några veckor innan den här perioden utfördes även två mer informella observationer för
att undersökaren skulle få en känsla för hur videokonferenssystemet fungerar men också
för att bli bekant med studenterna och på så vis lättare få, som Patton (2002) kallar det,
tillgång till fältet.
Varje föreläsning som observerades varade i 2-4 timmar och under den tiden förekom oftast en eller flera pauser. Observationerna som genomfördes var öppna då studenterna
kände till att observatören fanns på plats då dennes närvaro inte sågs som ett problem för
den här undersökningen. Att observatören satt med och antecknade i klassrumsmiljön ansågs inte påverka studenterna då denne blev en naturlig del av miljön och hade lika väl
kunnat vara en medstudent snarare än en observatör. Vidare användes Ackermans (2001)
två aspekter om medvetenhet samt synlighet (se avsnitt 2.2) som sensibiliseringskoncept
(eng. sensitizing concepts) vid observationerna. Sensibiliseringskoncept kan användas för
att guida observationer och skapa ett fokus på något specifikt (Patton, 2002). Då studenterna hade paus utfördes de informella gruppintervjuerna för att sedan återgå till observationen där också fältanteckningar fördes. Att intervjuerna skedde i pauserna vid föreläsningstillfällena berodde på dels att den omedelbara upplevelsen hos studenterna av att använda systemet ville fångas men också för att det var det enda sättet att få tillgång till studenterna då dessa inte hade möjlighet att avvara tid vid andra tillfällen. I vanliga fall är
dessa informella intervjuer spontana (Patton, 2002) men i det här fallet användes en inter25

vjuguide som underlag med anledning att få ut så mycket information som möjligt under
de korta pauser som skedde. En intervjuguide är en lista med frågor eller punkter som intervjuaren anser vara viktiga att fokusera på under intervjun och som ofta används för att
säkerställa att samma frågor ställs till samtliga personer som intervjuas (Patton, 2002). I
den här undersökningen användes intervjuguiden dock snarare för att säkerställa att viktiga frågor eller teman inte glömdes bort under intervjun. Frågorna som intervjuguiden innehöll handlade exempelvis om positiva respektive negativa aspekter av att använda videokonferens, studenternas upplevelse av andras förståelse via systemet, studenternas
upplevelse av att fråga frågor via systemet i jämförelse med lokala föreläsningar och huruvida det fanns någonting som studenterna skulle vilja ändra med hur systemet används.
Användandet av intervjuguiden utfördes inte på något specifikt sätt utan frågor som passade in i de konversationsmässiga intervjuerna användes och därmed blev inte heller alla
intervjuer likadana. De inledande frågorna till studenterna var också öppna för att sedan
kunna avgöra vad studenterna ansåg vara viktigt och därmed kunna ställa fördjupande
följfrågor om det. Detta för att få reda på vad studenterna eventuellt såg som problematiskt i interaktionen via systemet. Langemar (2008) menar att följdfrågor är A och O för
en kvalitativ intervju och att kvalitén på informationen som uppkommer i en intervju beror på hur frågor följs upp. Det fanns dock i åtanke att problem kan uppstå då flera personer intervjuas i grupp. Exempelvis kan vissa personer känna sig osäkra att svara på frågor
då andra personer lyssnar av rädsla att ha en annan synpunkt än de andra (Patton, 2002)
men eftersom att grupperna var små (3-5 personer) och att deltagarna i grupperna upplevdes relativt bekanta med varandra sågs inte detta som ett problem för den här undersökningen.
Studenterna som observerades och intervjuades var nästan uteslutande kvinnor i åldrarna
25-60 år och vid samtliga tillfällen bestod studentgrupperna som observerades av 3-5 personer. De flesta studenter var också yrkesarbetande på heltid eller deltid vilka studerar en
eller flera kurser via flexibelt lärande för att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller för att
lära sig ny kunskap som inte nödvändigtvis hörde till det ordinarie yrket. Vid vissa tillfällen var också studenterna programstudenter vilka studerar flertalet kurser via videokonferenssystemet. Att studenterna bestod av både personer vilka läser fristående kurser samt
programstudenter har gjort att studenterna hade olika mycket erfarenhet av att använda
videokonferenssystem i lärandesyfte. De flesta studenter som läser fristående kurser var
därmed så gott som nybörjare medan programstudenterna hade studerat flertalet kurser
med hjälp av videokonferenssystemet och hade stor vana av att delta i undervisning vilken
baseras på datorförmedlad kommunikation i form av videokonferens. Kursämnena som
deltagarna studerade var bland annat kost och hälsa, IT, etik, ledarskap och projektledning. Dock handlade de flesta kurser om matematik avsedd för grundskolelärare.
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4 Analys, resultat och slutsatser
I kapitlet beskrivs hur insamlad data från undersökningen analyserats samt vilka resultat
som framkommit under analysen. Kapitlet inleds med avsnitt 4.1 som beskriver hur analysen av den insamlade informationen utförts och fortsätter sedan med olika delavsnitt där
resultaten av analysen rapporteras. I avsnitt 4.2 beskrivs sedan slutsatser av resultaten från
undersökningen och fokuserar på nyupptäckta fynd som framkommit under undersökningen. Vidare förtydligas också i avsnitt 4.2 vilka upptäckter som bekräftas från tidigare
forskning och vad som är nya fynd vilka framkommit i den här undersökningen. Kapitlet
avslutas sedan med avsnitt 4.3 där en värdering av existerande riktlinjer för system för
datorförmedlad kommunikation i lärandemiljöer beskrivs och i delavsnitt 4.3.1 presenteras sedan nyframtagna designkonsekvenser för hur gemensamt avslut lättare kan uppnås
via videokonferenssystem som används vid flexibelt lärande.

4.1 Analys och resultat
I analysen av insamlad data har resultaten i delavsnitt 4.1.1 relaterats till de två sensibiliseringskoncepten medvetenhet och synlighet vilka Ackerman (2001) menar är viktiga för
att reducera det sociotekniska glappet. Detta gjordes då undersökningens syfte var att studera den sociala interaktionen genom videokonferenssystemet och specifikt hur gemensamma avslut uppnås och därigenom också reducera just det sociotekniska glappet för
studenter vilka studerar flexibla utbildningar med hjälp videokonferenssystem. Insamlad
data har vidare i både delavsnitt 4.1.1, 4.1.2 samt 4.1.3 relaterats till Clark och Brennans
(1991) olika kostnader för grundande vilka krävs vid användande av olika datorförmedlande kommunikationssätt (se avsnitt 2.2). För att strukturera upp insamlad data och därmed kunna få en första överblick över möjliga teman och trender i materialet skapades
inledningsvis olika kategorier som handlade om gemensam grund, gemensamma avslut,
att komma in i samtalet, avsaknad av feedback, medvetenhet om övriga studenter, gester,
personlighet, närvarokänsla, teknik/bild- och ljudkvalité samt positiva aspekter. Analysen
var därmed tematisk i det att datan från undersökningen delades in i teman eller kategorier
(Langemar, 2008). Kategorierna skapades under tiden som fältanteckningarna strukturerades upp och den tematiska analysen var därför även empiristyrd (Langemar, 2008). Olika teman och trender i fältanteckningarna blev sedan till egna kategorier vilka därefter
omformulerades samt slogs ihop då det visade sig att många kategorier överlappade och
påverkade varandra. Därmed blev också kategorierna svåra att rapportera var för sig vilket
gjorde att kategorierna var tvungna att höjas i abstraktionsnivå och därmed skapades nya
och färre kategorier. Varje kategori blev sedan varsitt delavsnitt där delavsnitt 4.1.1 beskriver resultat som bekräftar tidigare forskning angående gemensam grund och att minska det sociotekniska glappet medan delavsnitt 4.1.2 beskriver problem med att byta talare,
både problem som bekräftar tidigare forskning men också nya fynd. Delavsnitt 4.1.3 beskriver sedan studenternas svårigheter med att komma in i diskussionen och begreppet
mikrofontröskel presenteras och förklaras vilket också är en central del av vad som framkommit som nya fynd i den här undersökningen. Slutligen beskrivs i delavsnitt 4.1.4 gesters och kroppsbaserade handlingars relevans i kommunikation med andra människor via
videokonferens. Då begreppet gemensamt avslut är relevant för rapportens problemställning och tolkas i det här arbetet som en specifik form av turtagning kommer också avsnittet främst att handla om problematik som har med just turtagning att göra.
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4.1.1 Resultat i relation till det sociotekniska glappet
Vid föreläsningar via videokonferens kopplas studenterna ofta samman med inte bara läraren utan även studenter från andra orter. Detta gör att inte alla deltagare syns i bild samtidigt utan endast den ort som senast talat syns då kamerorna styrs efter mikrofonerna.
Därmed begränsas studenternas medvetenhet, angående vad övriga studenter gör eller om
dessa uppfattar vad som sägs, vilket Ackerman (2001) menar är en viktig del i att minska
det sociotekniska glappet. Vid de flesta föreläsningar observerades det hur läraren började
med att ropa upp alla orter som deltog. Dock förekom inte detta inledande upprop vid alla
föreläsningar vilket då gjorde att studenterna hade svårt att veta hur många andra studenter som också lyssnade på föreläsningen. Det kunde också vara så att på grund av få eller
inga frågor eller kommentarer från studenterna kunde uppropet vara enda gången övriga
studenter syntes i bild vilket begränsade medvetenheten hos studenterna om övriga deltagare i föreläsningen. Angående detta uppgav en student att vid ett tillfälle hade bilden
hoppat okontrollerat mellan orterna och visat exempelvis hur en student gick runt i klassrummet vilket han/hon kanske inte gjort om han/hon vetat om att alla kunde se detta. Vidare observerades det vid några tillfällen att det fanns studenter i klassrummet där läraren
befann sig. Dock syntes inte dessa studenter i bild utan det var endast läraren som visades
då dessa studenter talade. Det var därmed svårt att avgöra vilka personerna var men också
hur många studenter det handlade om. Det var också ibland svårt att höra vad dessa studenter sade vilket skulle kunna skapa en känsla av utanförskap hos övriga studenter som
sitter på andra orter. Vid vissa föreläsningar där endast Alingsås deltog samt orten där läraren befann sig uppgav studenterna i Alingsås att dessa ibland känner sig utanför då de
har svårare att inflika med frågor eller kommentarer än vad studenterna på orten där läraren befinner sig har. När det handlar om medvetenhet om övriga studenter menade också
en student att vetskapen om att övriga deltagare i kursen är på samma kunskapsnivå i ämnet som hon själv är gör att hon på ett annat sätt är villig att ställa frågor om det är något
hon inte förstår. Hade hon inte vetat detta eller om de andra varit på en högre nivå hade
hon kanske inte kunnat säga till på samma sätt av rädsla att verka okunnig eller dum. Här
spelar alltså vetskap och medvetenhet om övriga studenter en stor roll för studenternas
villighet att ställa frågor om någonting upplevs som oklart och därigenom kunna uppnå
gemensamt avslut.
4.1.2 Hög kostnad för att byta talare
Clark och Brennan (1991) beskriver hur en hög kostnad för att byta talare i system för datorförmedlad kommunikation ibland kan uppstå och det bekräftades även i den här undersökningen. Ofta blev talarperioderna långa och studenterna upplevdes osäkra på hur länge
de förväntades tala när tillfälle gavs. Studenterna sade också själva att det upplevs som
svårt att veta hur länge man förväntas tala. Svårigheter med att byta talare berodde dels på
att det uppstod fördröjning i systemet (olika långa vid olika tillfällen) som skapade onaturliga pauser vilka kunde uppfattas som att talaren lämnade ifrån sig ordet. Då studenten
pausat och läraren inte sa någonting fortsatte studenten tala samtidigt som läraren började
tala och någon måste därför tystna till förmån för den andre. Dessa problem med missuppfattningar på grund av för långa pauser var någonting som återkom ofta under observationerna och det uppfattades som att vissa studenter upplevde detta som förvirrande och
obekvämt då studenterna sågs vrida på sig eller skratta generat. Det uppfattades också
som att diskussionen i vissa fall blev stressad på grund av missuppfattningarna och det
”prat i munnen på varandra” som uppstod. Långa talarperioder på grund av fördröjning är
någonting som också Dix et al. (2004) observerat. En student uppgav att ”det känns konstigt med fördröjningen i systemet och att det gäller att vara snabb för att hinna med att
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inflika kommentarer vid rätt tidpunkt”. Detta visar på att studenterna behöver betala en
hög fördröjningskostnad då de använder videokonferenssystemet. Dock handlade inte
problemen med talarbyten och turtagning endast om fördröjning i systemet utan en viktig
aspekt handlade om avsaknaden av lingvistisk och kroppslig återkoppling från lyssnarna
på vad som sägs. Då studenterna i Alingsås talade observerades flertalet gånger yttringar
hos studenterna som exempelvis ”så tänker jag” eller ”så har i alla fall jag uppfattat det”.
Dessa yttringar skulle kunna visa på svårigheterna med avsaknaden av återkoppling vilket
gör att studenterna söker efter bekräftelse på att det som sägs är uppfattat av lyssnaren. Då
lyssnaren inte ger någon återkoppling på vad som sägs kanske studenterna istället försöker att ge sig själva återkoppling genom dessa yttringar. Genom att till exempel säga ”så
tänker jag” söker studenten efter att läraren ska säga exempelvis ”ja just det!” för att på så
vis kunna uppnå gemensamt avslut. Då studenterna i Alingsås talade syntes endast läraren
i bild vilket gjorde att studenterna inte fick någon bekräftelse från studenterna på de övriga orterna att dessa förstått eller ens hört vad som sagts. Vid flertalet tillfällen fick studenterna också mycket begränsad återkoppling från läraren då denne ibland sågs bläddra i en
bok eller titta snett uppåt (förmodligen på skärmen) vilket gjorde att det upplevdes som att
han/hon inte alltid lyssnade. Satt då läraren helt stilla när han/hon lyssnade utan att göra
några direkta gester, vilka tyder på att han/hon hört vad som sagts, upplevdes det som
svårt för studenterna att veta exempelvis hur länge de förväntades tala men också om det
som sades var relevant eller inte. Att handlingar som visar på förståelse, både lingvistiska,
ljudmässiga och kroppsliga, är begränsade i videokonferenssystemet leder därmed till
osäkerhet hos studenterna. Studenterna uppgav exempelvis att de skulle vilja både få men
också kunna ge reaktioner vid diskussioner med övriga studenter. En student framlade att
”hela Västergötland kan sitta och nicka utan att läraren eller andra studenter får bekräftelse på att övriga hänger med” och syftade då på avsaknaden av återkoppling mellan
studenterna. Samma student sa också att ”det är som ett vakuum och man undrar om de
andra hör eller inte… många saker försvinner också” och syftade då på den återkoppling
i form av gester och kroppsbaserade handlingar som visar på förståelse som förekommer
vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Dessa kommentarer från studenterna
tyder på att studenterna gärna vill uppnå gemensamt avslut men hur det blir problematiskt
när den möjligheten begränsas. Då studenter på andra orter kom med reflektioner observerades det hur studenterna i Alingsås visade med kroppsbaserade och ljudmässiga handlingar att de höll med och förstod men detta såg inte studenten som talade på den andra
orten eftersom denne endast såg läraren. Dessa problem med turtagning genom videokonferenssystemet gör att den naturliga och rikliga sociala interaktionen (som är ett resultat
av kombinationen av ljudmässiga, lingvistiska samt kroppsbaserade handlingar) starkt begränsas. Vidare leder problematiken med turtagningsprocessen till problem med att uppnå
gemensamt avslut då det naturliga sättet att ge återkoppling på vad som sägs (småord,
ljud, gester etc.) begränsas och det blir därmed också svårare för både lärare och studenter
att avläsa huruvida motparten förstått vad som sagts eller inte.
4.1.3 Hög mikrofontröskel ökar det sociotekniska glappet
På grund av den höga kostnaden för att byta talare hade inte studenterna endast svårt att
veta hur länge man förväntades tala när väl tillfälle gavs utan studenterna hade också svårigheter i att ens komma in i samtalet och få möjlighet att tala. Om en student ville ställa
en fråga, måste denne först aktivera mikrofonen genom att trycka på fjärrkontrollen (vilket betyder att det ibland innebar ett extra steg i det att fjärrkontrollen skulle flyttas mellan studenterna eller en student skulle uppmana en annan att trycka på fjärrkontrollen) och
sedan när frågan var ställd åter inaktivera mikrofonen. Ljudupptagningen genom mikro29

fonerna som var placerade i klassrummets tak var extremt ljudkänsliga och när mikrofonen var på var det viktigt att studenterna på orten inte gjorde några onödiga ljud som kunde störa röstupptagningen. Att studenter som inte ska tala sitter still, är väldigt tysta och
inte exempelvis prasslar med papper är någonting studenterna som använder videokonferenssystemet lär sig tidigt och brukar refereras till som ”mikrofondisciplin”. Vidare för att
systemet skulle uppfatta att någon talade då mikrofonen just satts på måste ett antal ord
yttras, högt och tydligt, och inte bara ett eller enstaka ord. Om endast ett ord yttrades förstod inte systemet att det skulle börja ta upp talet och det gick därmed inte heller igenom
till övriga deltagare på andra orter. Studenterna har på grund av detta lärt sig att om en
fråga ska ställas måste någon av studenterna slå på mikrofonen och säga med tydlig röst
exempelvis ”Alingsås har en fråga” och sedan vänta på huruvida läraren uppfattat detta
eller inte. På grund av dessa omständigheter och flertalet steg för att kunna delta i diskussionen observerades det hur studenterna hade svårigheter med att inflika i diskussionen på
ett naturligt sätt. Därmed hade studenterna en hög ”mikrofontröskel” vilken ökade det sociotekniska glappet för studenterna. Det blev också ofta så att om läraren uppmanade till
att någon student skulle ta ordet uppkom först en längre paus varpå flera olika orter började tala samtidigt och därmed tvingades flera studenter att lägga ner sin röst till förmån för
någon annan. Dessa situationer uppkom både för studenter vilka var mer vana vid systemet och för mer ovana studenter vilket visar på att det är svårt att anpassa sig till den här
onaturliga turtagningsprocessen även efter en tids användande av videokonferenssystemet.
Eftersom läraren endast kunde se den studentgrupp som senast talat syntes inte heller övriga studenters kroppsliga gester vilka skulle kunna uppmärksamma läraren på att studenterna ville säga någonting (handuppräckning, ansiktsuttryck etc.). Hade läraren kunnat se
detta hade det också varit lättare för honom/henne att bjuda in studenterna i diskussionen.
Studenterna var därmed tvungna att avbryta läraren för att ställa en fråga om någonting
kändes oklart och eftersom mikrofonerna kräver att studenterna uttalar flera ord för att
systemet ska uppfatta talet och skicka det vidare blir avbrotten ofta väldigt abrupta och
ickediskreta. Detta kan upplevas som obekvämt både för studenterna och för läraren. Flera studenter uppgav att ”man drar sig för att fråga eftersom att det känns som att man stör
och avbryter allting och man kan inte med att fråga om man inte förstår för då kanske
läraren blir irriterad för att han blir avbruten” samt att ”om det är någonting man inte
förstår struntar man hellre i att fråga eftersom det känns pinsamt att behöva avbryta läraren”. Dix et al. (2004) beskriver återkanaler som olika gester (småljud, nickningar, ansiktsuttryck etc., se avsnitt 2.3.1) vilka människor använder för att skapa en naturlig och
”artig” turtagning där talaren enkelt kan avläsa huruvida lyssnaren vill inflika i konversationen och därmed också lättare och mer problemfritt lämna över ordet. På grund av begränsande av användandet av dessa återkanaler i videokonferenssystemet, då alla deltagare i föreläsningarna inte kan synas samtidigt, uppstår problem med att uppnå en naturlig
och behaglig turtagning mellan deltagarna. En student sade också, angående att använda
fjärrkontrollen, att hon inte ens vet hur hon ska göra med den vilket belyser studenternas
mikrofontröskel som ett hinder till en naturlig turtagningsprocess. Studenterna sade vidare
att det är svårt att komma in med frågor vid lämplig tidpunkt och att det inte finns naturliga tillfällen för att ställa frågor om det är någonting man inte förstår. Vid flertalet tillfällen
observerades det hur någon student i Alingsås tog tag i fjärrkontrollen och det såg ut som
att denne väntade på ett tillfälle att aktivera mikrofonen för att kunna inflika i samtalet.
Dock slutade det oftast med att studenten, utan att ha aktiverat mikrofonen och sagt något,
lade ner fjärrkontrollen igen (antagandet gjordes att studentens intention med att lyfta
fjärrkontrollen var att inflika i diskussionen). Dessa handlingar visar tydligt på studenter30

nas svårigheter i att kunna bidra till diskussionen vid önskat tillfälle och att det ofta leder
till att studenterna istället inte bidrar alls. Det observerades även hur studenterna ibland
precis var på väg att säga någonting då en annan ort aktiverade sin mikrofon och började
tala. Studenterna måste därmed vara snabba med att aktivera sin mikrofon för att få inflika
vid rätt tidpunkt.
Eftersom det är svårt för studenterna att på ett naturligt sätt inflika i diskussionen kan det
också vara svårt att rätta till misstolkningar om sådana skulle uppstå. Studenterna uppgav
angående detta att det är viktigt att tänka på vad som sägs genom systemet för att just minimera missförstånd. En student uppgav exempelvis att ”man får tänka på vad man säger
för att slippa att missförstånd uppstår och därför rensar man och skalar av vad som sägs.
Man undviker också småkommentarer som man kanske annars sagt”. En annan student
framlade vidare att ”man blir mer distinkt och lindar inte in saker som man annars hade
gjort och man försöker också vara rak och snabb när man ska säga någonting genom videokonferenssystemet”. Dessa yttranden från studenterna kan jämföras med Clark och
Brennans (1991) formulerings- samt misstolkningskostnad i det att det är en hög kostnad
för studenterna att bli missförstådda och därför blir formulering av yttranden viktigare för
att undvika dessa missförstånd. Dock kan en hög formuleringskostnad göra att den naturliga kommunikationen (med en snabb turtagning och ständigt pågående återkoppling i
form av lingvistiska och kroppsliga gester) begränsas eftersom, precis som en student
uppgav, många delar i kommunikationen som annars hade inkluderats nu exkluderas på
grund av en hög formuleringskostnad. En student uppgav också att ”man talar högre eftersom man är rädd för att inte höras” vilket visar på rädsla att behöva betala en hög repareringskostnad och att formuleringskostnaden därmed istället ökar.
Ibland vid föreläsningar observerades det även hur studenter fanns på samma plats som
läraren vilket gjorde att dessa studenter deltog i en normal, campusbaserad föreläsning
(förutom då deltagandet av andra orter via videokonferens). Att det är lättare för dessa
studenter att genom kroppsbaserade handlingar (ansiktsuttryck, handuppräckning och
andra kroppsbaserade handlingar som visar på att studenten vill ha ordet) uppnå en naturlig turtagningsprocess med läraren blev tydligt vid flertalet tillfällen då det oftast var dessa studenter som svarade på spontana frågor från läraren. Dessa lyckades också att på ett
mer naturligt sätt inflika med frågor i den pågående föreläsningen. Nästan alltid var det
också så att om läraren bad om bekräftelse på att studenterna förstod resonemanget eller
inte (försök till gemensamt avslut) var det studenterna på samma ort som svarade vilket
tyder på skillnaden i svårighet att byta talare mellan studenterna som inte kommunicerar
med läraren genom systemet och studenterna som måste göra det. Studenterna som befann
sig i samma klassrum som läraren hade därmed mycket låg talarbyteskostnad medan studenterna vilka befann sig på andra orter hade betydligt högre kostnad för att byta talare på
grund av den höga mikrofontröskeln. Dock verkade det ibland som att det också fanns en
nackdel med att vara student på samma ort som läraren. Om läraren uppmanade till att
någon student (vilken som helst och var som helst) skulle ta ordet blev dessa studenter lätt
överröstade av studenterna vilka kommunicerade via videokonferenssystemet då dessa var
svårare att överrösta och studenterna på orten fick ofta lägga ner sin röst till förmån för
studenterna som hördes via systemet. Vid ett flertal tillfällen observerades det hur en student på samma plats som läraren började prata men blev snabbt avbruten av någon som
talade genom systemet. Detta visar också på videokonferenssystemets mer ”ofina” karaktär som ofta kräver eller gör så att deltagarna avbryter varandra.
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4.1.4 Gester viktiga för att uppnå gemensamt avslut
Då lärare vid videokonferens ska använda sitt undervisningsmaterial visas detta ofta i helskärm vilket gör att läraren försvinner helt ur bild. Dock går det att ha ett litet ”fönster” i
ena hörnet där läraren kan synas samtidigt som undervisningsmaterialet visas men det gör
ofta att någonting på undervisningsmaterialet skyms. Studenterna har också i vissa fall
möjlighet att påverka hur bilden ser ut. Syns läraren i en liten bild samtidigt som undervisningsmaterialet visas (OH-bilder, slides, film etc.) kan studenterna med hjälp av fjärrkontrollen flytta den lilla bilden från hörn till hörn eller ta bort den helt. Studenterna upplever det som att bilden på läraren skymmer sikten på undervisningsmaterialet, och då tar
man ofta fjärrkontrollen och trycker bort bilden på läraren och därmed försvinner också
alla gester och kroppsliga handlingar hos läraren. På grund av avsaknaden av den kroppsliga kommunikationen kan vissa förklaringar bli mindre tydliga. Det upplevdes under observationer som att mer koncentration krävdes när inte läraren syntes än när han/hon visades i bild. En student påstod att ”man är ofta väldigt trött efter föreläsningen eftersom
man koncentrerat sig så mycket på vad läraren säger” vilket skulle kunna belysa svårigheter med att begränsa studenternas möjlighet att ta del av lärarens kroppsliga handlingar i
samband med den lingvistiska kommunikationen. En student meddelade vidare angående
detta att ”man saknar kroppsspråket dels hos övriga studenter men framför allt hos läraren när denne inte är i bild”. Indikationer fanns också på att gemensamma avslut lättare
kunde nås då läraren faktiskt syntes i bild. Exempelvis frågade studenterna i Alingsås vid
ett tillfälle en fråga varpå läraren nickade djupt och bekräftade studentens tanke genom att
komplettera nickningen med ”ja, just det!”. Det upplevdes som att gester så som nickande, leenden och andra kroppsbaserade handlingar var viktiga för flytet i kommunikationen
och för att studenterna skulle känna sig mer säkra på om det som de sa stämde eller inte.
Eftersom kamerorna styrs efter mikrofonerna kunde det ibland vid föreläsningar ta flera
sekunder för kamerorna att koppla över till exempelvis en student som ställde en fråga.
Därmed utesluts en del av studenternas kroppsbaserade handlingar på grund av att tekniken inte hänger med den snabba turtagning vi är vana vid vilket är ett tydligt exempel på
att det finns ett stort sociotekniskt glapp vid användandet av systemet. Studenterna sade
också att det blir extra problematiskt att inte se läraren då denne ibland är av utländsk
härkomst och inte har svenska som modersmål. Trots att lärarna talar bra svenska menade
studenterna att de ändå vill kunna se läraren då han/hon förklarar någonting då detta hjälper till att förtydliga vissa ord som kanske inte betonas korrekt. Även detta indikerar på
att gester är viktiga för människans kommunikation och sociala interaktion och att precis
som Ohlson och Ohlson (2000) visade blir gester extra viktiga då en person talar på ett
annat språk än sitt modersmål vilket gör att det finns en begränsad gemensam grund i
språket som används (se avsnitt 2.3). Vidare kunde det upplevas som problematiskt att
kamerorna på olika orter ibland var monterade på ett ofördelaktigt sätt. Exempelvis syntes
vid vissa tillfällen studenter på andra orter snett ovanifrån vilket skapade en onaturlig bild
på dessa och ibland var kamerorna riktade rakt mot ett fönster och motljus gjorde därmed
att studenterna endast blev mörka siluetter. På grund av dessa mindre genomtänka placeringar av kamerorna i klassrummen minskar studenternas möjlighet att ta del av varandras
kroppsliga handlingar och då framförallt specifika ansiktsuttryck som skulle kunna hjälpa
till att skapa gemensamma avslut.
Då kroppsliga gester begränsas i videokonferenssystemet observerades det hur studenterna på grund av mikrofontröskeln tvingades avbryta varandra och läraren för att komma in
i diskussionen. Därmed menade studenterna att det krävs självförtroende (vilket hon menar att de har) för att våga ”kasta” sig in i diskussionen eftersom det ofta resulterar i att
man tvingas avbryta den som för tillfället talar. En student sa exempelvis att ”utan det
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självförtroendet hade det aldrig funkat eftersom man måste kunna ta för sig om det är någonting man inte förstår”. Därmed att kunna säga till och inte vara rädd för att avbryta
eller verka oförskämd är en förutsättning menade studenterna. Vid flera kurstillfällen var
studenterna som deltog i undersökningen grundskolelärare vilka studerar en fristående
kurs för att vidareutbilda sig inom ett specifikt ämne (ofta matematik). På grund av sitt
yrke är förmodligen dessa studenter mycket vana att tala inför grupp vilket skulle kunna
spela in för huruvida studenterna är benägna att ta sig över mikrofontröskeln eller inte och
riskera att avbryta någon. Det var dock inte alltid som studenterna var tvungna att kasta
sig in i diskussionerna utan ibland bjöd läraren också in studenterna i diskussionen. Detta
berodde dock på, precis som i lokala föreläsningar, vilken lärare det var samt att dessa
inbjudningar förekom oftare vid seminarium som ju går ut på att studenterna ska vara just
delaktiga. Skillnaden mellan lokala föreläsningar och föreläsningar via videokonferens
där inte alla studenter kan synas samtidigt är att dessa inbjudningar förmodligen är betydligt viktigare i videokonferens eftersom studenterna inte har någon möjlighet att kroppsligt visa på att man vill säga någonting utan att först faktiskt säga någonting då kamerorna
styrs av mikrofonen. Då mikrofonen inte heller kan ta upp endast småljud krävs det att
flera ord uttalas vilket gör att talaren avbryts relativt abrupt.

4.2 Alternativa strategier
Resultaten som framkom i denna undersökning bekräftar därmed mycket av tidigare
forskning som gjorts inom området videokonferenssystem och att uppnå gemensam
grund. Exempelvis tenderade talarperioderna att bli långa vilket också Dix et al. (2004)
nämner. Fördröjning gjorde att informationsutbytet blev långsammare och ofta ledde till
missförstånd något som också Olson och Olson (2009) samt Jensen (2008) även uppmärksammat och studenterna upplevde ibland en känsla av utanförskap på grund av tekniken samt hade svårare att ställa frågor, vilket Knipe och Lee (2002) även belyst. Nya
fynd från denna studie visar att studenterna upplever ett sociotekniskt glapp i form av en
hög mikrofontröskel i det att studenterna har svårt att inflika med kommentarer via systemet. På grund av svårigheter att ta sig över den här mikrofontröskeln begränsas också studenternas möjlighet att uppnå en naturlig och snabb turtagning. Alltså vill studenterna
kunna uppnå gemensamt avslut via en naturlig turtagningsprocess men på grund av tekniken går inte detta och ett sociotekniskt glapp skapas. Dock vad som också var nya fynd
för den här undersökningen var hur studenterna, på grund av just den här höga mikrofontröskeln, hittat alternativa strategier för att kunna hantera och komma runt problemen som
tekniken skapar. Dessa strategier handlar därför om att studenterna stöttar och hjälper varandra på olika sätt. Exempelvis observerades det vid ett antal tillfällen hur studenterna, då
läraren frågade huruvida studenterna förstod eller inte, istället för att aktivera mikrofonen
(ta sig över mikrofontröskeln) och säga till läraren att man inte förstod förklarade för varandra och resonerade med varandra. På detta sätt kunde studenterna försöka förstå innehållet i föreläsningen men utan att behöva ta sig över mikrofontröskeln och inflika via videokonferenssystemet. Studenterna uppgav också att det är en förutsättning att man är flera studenter på samma ort som kan stötta varandra för att kunna delta i videokonferensföreläsningarna. Dessa kommentarer från studenterna bekräftar hur viktig den här interna
kommunikationen i studentgruppen är för studenterna som studerar via videokonferens.
En student menade exempelvis att hon aldrig skulle kunna tänka sig att sitta ensam på en
ort (vilket ibland förekom på andra orter) vilket övriga studenter i gruppen höll med om.
Även den kommentaren bekräftar den lokala studentgruppens relevans för studenterna.
Vidare då läraren ställde en fråga observerades det, precis som när läraren frågade om
studenterna hängde med, hur studenterna istället för att aktivera mikrofonen och svara på
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frågan diskuterade sinsemellan med avslagen mikrofon. En student uppgav också att
”man kan småprata samtidigt som andra pratar och exempelvis kommentera vad någon
säger vilket man inte kunnat göra annars”. En annan student menade även att ”man blir
strateger på så vis att man oftast diskuterar sinsemellan på orten om någonting är värt att
sägas eller inte innan man beslutar för att slå på mikrofonen. Om det är någonting som
man tror att övriga studenter eller lärare inte kommer uppfatta direkt struntar man hellre
i att säga det”. Dessa kommentarer från studenterna visar på studenternas höga mikrofontröskel och deras problem med att på ett naturligt sätt delta i videokonferensen och hur
man därför skapat strategier för att slippa tala genom systemet så långt det går men ändå
kunna uppnå gemensamt avslut. Vid ett par tillfällen observerades det exempelvis hur läraren tog över ordet för tidigt vilket gjorde att studenterna i Alingsås fortsatte att diskutera
med varandra för att få sagt allt som var tänkt skulle sägas genom systemet. Det som sades till varandra bekräftades också av de andra studenterna på orten både verbalt, ljudmässigt och kroppsligt vilket tyder på drivkraften i att använda gester för att bekräfta eller
ifrågasätta vad andra säger för att på så vid försöka uppnå gemensamt avslut.
4.2.1 Stark drivkraft att uppnå gemensamt avslut
I sin teori om Gemensam grund visar Clark (1996) på hur viktigt det är att människor vilka samtalar ansikte mot ansikte uppnår ett gemensamt avslut. Det gemensamma avslutet
uppnås därmed när bevis uppkommer att handlingen skapat den effekt som eftersökts och
handlingen får ett avslut så att samtalet kan fortskrida utan att den gemensamma grunden
försämras. Resultaten från den här undersökningen visar tydligt på hur drivkraften att
uppnå gemensamt avslut är mycket stark även vid kommunikation via datorförmedlad
kommunikation och specifikt videokonferenssystem. Den här starka drivkraften blir påtaglig då det upptäcktes hur studenterna, när tekniken försvårar möjligheten att uppnå
gemensamt avslut, hittat alternativa strategier för att just uppnå det här gemensamma avslutet. Det uppmärksammades hur en slags subgrupp skapats i det att studenterna stöttar
varandra då man exempelvis diskuterar sinsemellan på orten innan någonting yttras genom systemet (med andra ord diskuterar studenterna huruvida det är värt ansträngningen
att ta sig över mikrofontröskeln eller inte). Det uppmärksammades också att studenterna
föredrar att förklara för varandra snarare än att säga till läraren att man inte förstår. Därmed visar resultaten att studenterna, för att slippa ta sig över mikrofontröskeln, istället
försöker uppnå gemensamt avslut mellan varandra snarare än med läraren och att detta
ofta görs samtidigt som föreläsningen fortgår. Därmed blir det mycket tydligt hur stark
drivkraften att uppnå gemensamt avslut även via videokonferenssystem.
4.2.2 Studenterna situerade i flera världar
På grund av den höga mikrofontröskeln upptäcktes det hur studenterna tvingades att
kommunicera och befinna sig i två olika pågående ”världar” parallellt och studenterna var
därmed inte endast situerade i en värld utan två världar samtidigt. Dels den formella världen där kommunikationen sker ”online” via videokonferenssystemet med läraren och studenter på andra orter men också en mer informell värld där kommunikationen sker i studentgruppen på orten. Exempelvis observerades det hur studenterna ofta diskuterade med
varandra om det var någonting de inte förstod samtidigt som läraren fortsatte att föreläsa
på grund av att ingen sagt till att man inte förstod (läraren antog att gemensamt avslut
uppnåtts). På grund av detta fanns indikationer på att studenterna föredrog den informella
världen för att slippa ta sig över mikrofontröskeln. Att studenterna är situerade i flera
världar samtidigt går att jämföra med Susi och Rambuschs (2007) beskrivning av hur per34

soner vilka spelar datorspel, där spelaren styr en artificiell person (exempelvis i CounterStrike), är situerade i flera världar samtidigt. Dels befinner sig spelaren kroppsligt i den
kontext där datorn finns och kanske sitter tillsammans med andra spelare vilka han/hon
kommunicerar med. Spelaren är också situerad i den virtuella värld där spelkaraktären
befinner sig och är det ett online-spel pågår ofta kommunikation med andra spelkaraktärer
och spelare även i den virtuella världen. Att det fanns skillnader i hur studenterna betedde
sig i och hanterade de olika världarna märktes också tydligt under observationer där det
framgick hur studenterna tenderade att tala långsammare och tydligare då mikrofonen var
påslagen än när diskussion fördes mellan studenter på samma ort. Då studenterna diskuterade sinsemellan på orten talades det snabbt och man bekräftade varandra både verbalt
och kroppsligt. Att studenterna diskuterar i den informella världen samtidigt som läraren
fortsätter föreläsa skulle kunna leda till att studenterna missar stora delar av föreläsningen
vilket i sin tur på sikt kan leda till sämre lärande för studenterna. Ett annat problem som
skulle kunna uppstå handlar också om att en student kanske missförstår läraren och förklarar sedan felaktigt för sina medstudenter vilket i förlängningen kan leda till att flertalet
studenter missförstår lärarens budskap. Därigenom kan också sämre lärande för studenter
vilka studerar via flexibelt lärande uppstå. Dock upptäcktes det i undersökningen att studenterna eventuellt ibland också hade kunnat uppnå gemensamt avslut med läraren tidigare om läraren hade kunnat se studenterna. Det uppfattades nämligen ibland som att lärarna
förklarade vissa delar i föreläsningarna mer ingående än vad som kanske hade behövts om
läraren hade kunnat se studenternas kroppsliga och lingvistiska handlingar (nickningar,
småljud etc.) som visade på att studenterna förstod lärarens resonemang. Det observerades
också hur studenterna småpratade med varandra om andra saker än kursämnet då de upplevde att de mottagit lärarens budskap trots att läraren fortsatte förklara samma sak. Hade
då läraren kunnat se detta hade kanske mer kunnat hinnas med under föreläsningstiden
vilket skulle kunna leda till ökat lärande för studenterna. På grund av att studenterna i
Alingsås sällan ser övriga studenter som sitter på andra orter (eftersom läraren oftast syns
om man inte talar direkt med en annan ort) uppnås gemensamt avslut mellan studenter på
olika orter också mycket sällan. Hade alla studenter kunnat synas samtidigt hade förmodligen det gemensamma avslutet kunnat uppnås oftare åtminstone genom kroppsliga handlingar (nickande, ansiktsuttryck etc.).
Vidare hade studenterna ofta låg medvetenhet om vilka övriga deltagare som deltog i videokonferensen då alla orter inte kan synas i bild samtidigt utan endast den där talaren
finns (vilket oftast är läraren). På grund av att studenterna exempelvis inte sa någonting
syntes dessa heller inte i bild efter att det inledande uppropet genomförts. Det förekom
också föreläsningar där uppropet hoppades över eller avslutades för tidigt på grund av att
läraren inte fick någon respons från de olika orterna (antingen fanns ingen på plats eller så
förstod man inte att man var tvungen att säga någonting för att kamerorna skulle aktiveras). Därmed fanns ofta en begränsad medvetenhet om dels vilka andra studenter som
fanns med som deltagare i videokonferensen men också hur dessa studenter reagerade när
studenter på andra orter talade. Att studenterna inte alltid vet vilka studenter som finns
med från andra orter eller hur många dessa är skulle tillsammans med den höga mikrofontröskeln kunna vara en stor anledning till att studenterna tenderar att föredra den mer informella världen, tillsammans med studenterna på orten, snarare än den formella världen
genom videokonferenssystemet. Tidigare forskning har också visat att studenter som deltar i videokonferens kan känna sig isolerade och inte som en del i en klass (Knipe & Lee,
2002) vilket skulle kunna bero på just begränsad medvetenhet. Som tidigare nämnts sa
också studenterna att det känns som att tala ut i ett vakuum vilket ytterligare påvisar studenternas begränsade medvetenhet om vad övriga studenter gör eller hur de reagerar på
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vad som sägs. Studenten som för tillfället talade såg endast läraren (om inte studenten talade direkt med en student på en annan ort vilket sällan förekom) och hade därmed inte
möjlighet att se övriga studenters reaktioner på det han/hon sade. Att inte veta hur övriga
deltagare reagerar på vad som sägs eller huruvida dessa ens uppfattar vad som sägs kan
göra att en student kanske helt enkelt avstår från att yttra sig över huvud taget. Detta skulle i sin tur kunna hämma diskussioner och påverka dessa negativt och därigenom även
leda till en sämre lärandemiljö för studenterna. Att systemet ofta kräver att studenterna
avbryter varandra skulle också kunna göra att vissa studenter tar illa upp och drar sig för
att komma med frågor, åsikter eller reflektioner. I sin aspekt om synlighet menar Ackerman (2001) att personer kan bli osäkra att visa upp sitt arbete för andra (i det här fallet
exempelvis komma med kommentarer eller reflektioner) av rädsla för kritik. Den här osäkerheten i kombination med minskad medvetenhet om vilka som finns i den delade arbetsytan (i det här fallet andra studenter) skulle också kunna leda till att diskussioner begränsas och studenterna blir mindre villiga att ställa frågor eftersom det kanske känns
obekvämt att inte veta hur många eller vilka som lyssnar på vad som sägs. Abler et al.
(2008) menar också att studenter vilka studerar flexibla utbildningar är mindre engagerade
vid klassrumsundervisning på grund av svårigheter med att ställa frågor eller komma med
kommentarer. Dock upplevdes det i den här undersökningen inte som att studenterna var
mindre engagerade men att det möjligen skulle kunna upplevas så för den som befinner
sig på en annan ort och kommunicerar med studenterna via systemet. Däremot var studenterna ofta mycket engagerade i den informella världen och då det var svårt för dem att hitta ett bra tillfälle att ta sig över mikrofontröskeln och inflika i föreläsningen utbyttes tankar och reflektioner istället i studentgruppen på orten.
Sammanfattningsvis visar resultaten att:
• Drivkraften att uppnå gemensamt avslut är stark, inte bara vid kommunikation
som sker ansikte mot ansikte (som Clark, 1996, fokuserade på), utan även vid
kommunikation som sker via datorförmedlad kommunikation och specifikt videokonferenssystem.
• Då ett sociotekniskt glapp uppstår (i den här undersökningen i form av en hög
mikrofontröskel) tvingas studenterna, precis som Clark och Brennan (1991) påvisat, använda sig av alternativa strategier för att uppnå gemensam grund och i det
här fallet specifikt gemensamt avslut. De alternativa strategierna i den här undersökningen utgjordes av att studenterna stöttade och hjälpte varandra i studentgruppen på orten. På grund av den starka drivkraften att uppnå gemensamt avslut nåddes därmed avslutet mellan studenterna på orten snarare än mellan studenterna och
läraren.
• På grund av att det gemensamma avslutet uppnås mellan studenterna på samma ort
är studenterna situerade i två världar: (1) den formella världen genom videokonferenssystemet och (2) den informella världen i studentgruppen på orten. Världarna
löper parallellt och studenterna riskerar därmed att missa delar i undervisningen
eller att man förklarar felaktigt för varandra då det gemensamma avslutet uppnås.
Båda dessa alternativ riskerar att skapa ett sämre lärande för studenterna.

4.3 Att reducera det sociotekniska glappet
För att reducera det sociotekniska glappet, i form av en hög mikrofontröskel, för studenter
vilka använder videokonferenssystem vid flexibelt lärande presenteras i delavsnitt 4.3.1
nya designkonsekvenser för hur gemensamt avslut kan uppnås via videokonferenssystemet i den lärandemiljö som undersökts. I den följande utvärderingen efter att fallstudien
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genomförts jämfördes resultaten från fallstudien med existerande riktlinjer för liknande
system för datorförmedlad kommunikation. Där framkom att videokonferenssystemet faktiskt stödjer många av tidigare riktlinjer för liknande system och att kommunikationssättet
är bra för att skapa gemensam grund enligt Clark och Brennans (1991) olika kostnader för
att uppnå gemensam grund i system för datorförmedlad kommunikation (se avsnitt 2.2).
Exempelvis är produktionskostnaden låg i det att studenterna då de talar har möjlighet att
gestikulera och använda kroppsbaserade handlingar och displaykostnaden är låg då exempelvis läraren pekar mot en föreläsningsanteckning. I båda dessa fall med dels möjlighet
att genom video kunna visa kroppsbaserad kommunikation men också undervisningsmaterial underlättas processen då gemensamt avslut nås. Även Kies et al. (1997) poängterar
att det är viktigt att system för datorförmedlad kommunikation innehar stöd för visning av
undervisningsmaterial (se avsnitt 2.2) vilket gör att gemensam grund lättare kan uppstå då
samtliga deltagare vet vad läraren syftar till då han/hon talar om något specifikt. Trots att
flera riktlinjer uppnåtts kvarstod många allvarliga problem med turtagningen genom systemet vilket indikerar på att ytterligare riktlinjer eller designkonsekvenser behövs. En
viktig del inom datorstött kollaborativt lärande är att skapa datorstöd vilka hjälper till att
stimulera interaktionen mellan olika studenter (Stahl et al., 2006) och designkonsekvenser
behövs därmed för att visa på vad som behöver stödjas för att studenterna lättare ska kunna uppnå gemensamt avslut genom videokonferenssystem.
4.3.1 Designkonsekvenser för att uppnå gemensamt avslut
Studier har visat att kommunikation mellan en student och dennes lärare samt med andra
studenter ofta leder till högre betyg och en starkare känsla av mottagen kunskap (Fredericksen et al., 2000; Hiltz et al., 2000 i Hrastinski, 2009). Det har också visats att en framgångsfaktor för flexibla studenters lärande handlar om studenternas känsla av tillhörighet i
den aktuella lärandemiljön vilket skulle kunna uppnås genom grundning (Wegerif, 1998 i
Paulus, 2009) och därmed också gemensamt avslut vilket är en del av grundandet. Som
tidigare nämnts menar Kies et al. (1997) också att videokonferenssystem i lärandemiljöer
bör inneha någon form av mekanism som gör att studenterna känner sig bekväma med att
ställa frågor. Därmed kan kommunikationen mellan lärare och studenter underlättas och
även leda till ett ökat lärande och en framgångsrik lärandemiljö för studenterna vilka studerar via flexibelt lärande. Även resultaten från den här undersökningen uppvisar att en
mekanism för att kunna ställa frågor är viktig då det framkom hur studenterna hade en
hög mikrofontröskel och undvek därmed att ta sig in i samtalet om detta kunde undvikas.
Detta leder förmodligen till att diskussioner samt studenternas villighet att ställa frågor
via systemet begränsas. Dock har den här undersökningen fokuserat på just turtagningen
via videokonferenssystemet och belyst vad som mer exakt är problematiskt och därigenom vad som designers av liknande system bör ha i åtanke vid utformande av systemen.
Därigenom kan det sociotekniska glappet reduceras och förbättra lärandemiljön för studenter vilka studerar flexibla utbildningar med hjälp av videokonferenssystem. Därmed
kan den här undersökningens resultat ses som ett utvecklande och mer detaljerad fortsättning på riktlinjen om en mekanism för att ställa frågor som Kies et al. (1997) beskriver.
På nästkommande sida i Tabell 1 beskrivs ett antal framtagna designkonsekvenser vilka
baseras på kunskap från den genomförda fallstudien på Campus Alingsås. Dessa designkonsekvenser gäller främst för videokonferenssystemet som undersökts men kan också
fungera som hjälp vid design av liknande system för att underlätta studenters (och lärares)
möjlighet att uppnå gemensamt avslut via videokonferenssystem.
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Tabell 1: Framtagna designkonsekvenser för att reducera det sociotekniska glappet vid videokonferens i lärandemiljöer.
Aspekt

Stöd från undersökningen

Designkonsekvenser

Att komma över
mikrofontröskeln.

Studenterna har svårigheter
att inflika i diskussionen på
ett naturligt och diskret sätt.

Möjliggör att alla syns samtidigt alternativt något i bilden som visar för läraren att
studenterna vill ställa en
fråga (exempelvis en ikon
som visar en uppräckt arm
med tillhörande ortsnamn).

Antal steg för att
ta sig över mikrofontröskeln.

Studenterna måste först ta
fjärrkontrollen, sen trycka på
mikrofonen och sedan tala
högt och tydligt.

Reducera antalet steg för att
aktivera mikrofonen exempelvis genom att samtliga
studenter har varsin fjärrkontroll.

Att veta hur
länge man ska
tala.

Studenterna är osäkra om
övriga studenter förstår, håller med eller ens hör vad
som sägs.

Möjliggör att både lärare
och övriga studenter kan
synas samtidigt alternativt
att läraren konstant syns
och övriga studenter syns
växelvis.

Att stimulera
diskussioner genom att underlätta för turtagning.

Då läraren ber studenterna
om reflektioner uppstår ofta
en paus varpå studenterna
börjar tala samtidigt och flera orter måste därför lägga
ner sin röst till förmån för en
annan ort.

Möjliggör någon form av
turordningssystem där studenter som vill tala kan påvisa detta och blir tilldelade
ett turnummer. Läraren kan
sedan bjuda in de olika orterna beroende på talarordningen (likt en debatt där
personer räcker upp handen
och får en plats på talarlistan).

Gester och
kroppsbaserade
handlingar.

Studenterna uppskattar att
både kunna ge och få återkoppling i form av kroppsbaserade handlingar.

Visa på relevansen i hur och
var kamerorna monteras så
att exempelvis studenternas
ansiktsuttryck blir explicita.

Som tidigare nämnts är dessa designkonsekvenser framtagna för videokonferenssystemet
som undersökts i den genomförda fallstudien på Campus Alingsås. I nästkommande kapitel diskuteras dock designkonsekvensernas värde i relation till existerande riktlinjer och
designkonsekvenser angående hur videokonferenssystem bör utformas i lärandemiljöer.
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Diskussion
Då Clark (1996) talar om gemensamt avslut och hur viktigt detta är för människor syftar
han främst på kommunikation som sker ansikte mot ansikte och hur det här avslutet gör
att samtalet kan fortgå utan att den gemensamma grunden och förståelsen tappas. Principen är alltså att deltagarna i konversationen försöker uppnå en delad förståelse om att en
handling lyckats tillräckligt väl med tanke på rådande syften för att kunna gå vidare utan
att behöva göra om handlingen (exempelvis omformulera ett yttrande) (Clark, 1996). I
den här undersökningen har det framkommit hur viktigt det här avslutet är även vid datorförmedlad kommunikation och hur människor använder sig av alternativa strategier för att
uppnå detta gemensamma avslut då tekniken skapar begränsningar för att göra det. Därmed har studien uppfyllt sitt syfte att ta reda på aspekter av social interaktion som krävs (i
den här faller turtagningen via systemet) för att skapa en framgångsrik lärandemiljö för
studenter vilka studerar via flexibelt lärande. Resultaten som framkom stärker också vikten av och relevansen i att uppnå gemensamt avslut i det att fenomenet påvisats vara
mycket viktigt även via datorförmedlad kommunikation vilket Clark (1996) i sin teori inte
har fokus på. Därmed har studiens resultat bidragit till grundforskningen då det handlat
om att ta fram kunskap för kunskapens skull (Patton, 2002). Arbetets syfte var också att
reducera det sociotekniska glappet för studenterna vilket gjorts genom att designkonsekvenser tagits fram baserat på kunskap från fallstudien. Därmed har också tillämpad
forskning utförts och den praktiska nytta som resultaten från den här studien ger handlar
om att kunskapen om relevansen i att uppnå gemensamt avslut även via datorförmedlad
kommunikation kan has i åtanke vid utvecklande av dessa system. Därigenom kan också
lärandet för studenter vilka studerar via flexibelt lärande förbättras. Paulus (2009) menar
att ett viktigt område inom datorsött kollaborativt lärande handlar om att undersöka kopplingen mellan grundande och lärande då Wegerif (1998 i Paulus, 2009) kom fram till att
en framgångsfaktor vid flexibelt lärande handlar om studenternas känsla av tillhörighet i
lärandemiljön vilket kan uppnås via grundning. Med hjälp av designkonsekvenserna, vilka är framtagna med hjälp av resultaten från den här undersökningen, är tanken att studenter vilka använder videokonferens lättare ska kunna uppnå gemensamt avslut och därmed
också lättare skapa gemensam grund. Genom den här ökade gemensamma grunden kan
också studenternas lärande bli mer framgångsrikt. Resultaten konkretiserar också att det
inte endast räcker med att video används för att underlätta kommunikation utan att det
även är viktigt att systemen stödjer den kroppsliga sociala interaktionen på ett bra sätt så
att människor kan känna sig bekväma med att använda dessa system. Precis som det beskrevs i introduktionen ökar ständigt antalet studenter vilka väljer att studera flexibla utbildningar (www.studera.nu) vilket gör att resultaten från den här undersökningen har en
samhällsnytta då de är viktigt att även dessa utbildningar håller en hög nivå för att lärandet ska bli så optimalt som möjligt.
Möjliga begränsningar när det kommer till undersökningens metod och användandet av
valda datainsamlingstekniker handlar dels om att undersökaren var nybörjare som informell intervjuare vilket skulle kunna leda till att frågor blivit ledande eller värdeladdade
(Patton, 2002). Dock fanns detta i åtanke hos intervjuaren vilket förmodligen gjort frågorna mindre ledande men en risk att resultaten påverkats finns ändå. Observationerna som
genomfördes var också öppna vilket kan ha påverkat studenternas beteende vid observationerna. Exempelvis kan studenterna ha blivit mindre benägna att kommunicera via systemet då de visste att just detta observerades. Har detta skett kan också resultaten från
undersökningen påverkats. Dock uppgav studenterna att de beter sig liknande vid andra
tillfällen då videokonferenssystemet används vilket gör att risken för observatörens på39

verkan på resultaten minskar. En aspekt som kan diskuteras när det kommer till resultatens trovärdighet handlar om antalet observationer och intervjuer som genomförts. Då
femton tillfällen är relativt många kan detta ses som en styrka för undersökningen. Att
resultaten också tidigt upplevdes peka åt samma håll ger ytterligare orsak att se slutsatser
dragna utifrån resultaten som trovärdiga och att resultaten som framkommit i undersökningen faktiskt överrensstämmer med verkligheten. Vid samtliga tillfällen bekräftades att
en mikrofontröskel uppstår för studenterna och efter femton tillfällen ansågs tillräcklig
data vara insamlad och undersökaren begav sig därmed från fältet.
Vidare kan det även diskuteras huruvida valda datainsamlingstekniker som användes i
studien var de lämpligaste samt tillräckliga för att få fram trovärdiga resultat. Då observationer och intervjuer användes för att komplettera varandra genomfördes också en datatriangulering, då mer än en form av data använts (Langemar, 2008), vilket ses som en styrka. Resultaten visade också att studenterna ofta bekräftade vad som observerats vilket ytterligare stärker att teknikerna faktiskt fungerat i kompletterande syfte. Att studenterna
intervjuades i direkt samband med användandet av videokonferenssystemet sågs också
som en styrka då den omedelbara upplevelsen kunde registreras. Vidare sågs också användandet av citat från intervjuerna som en styrka för resultaten då dessa kan stärka att
observatörens tolkningar stämmer överrens med studenternas upplevelse. Dock övervägdes också att använda andra datainsamlingstekniker men på grund av olika anledningar
gjordes inte det. Enkät ansågs exempelvis inte vara passande för den här undersökningen
på grund av teknikens begränsningar. Exempelvis är det svårt att ställa följfrågor, det kan
vara svårt för studenterna att till fullo uttrycka sig i skrift, det kan vara problematiskt att
samla in alla enkäter eller studenterna kan vara stressade eller ointresserade då de fyller i
enkäten vilket kan leda till vilseledande eller ofullständig data. Användande av enkät ansågs inte heller kunna bidra till studien och tillföra data som inte kunde samlas in med
hjälp av observation eller intervjuer. En datainsamlingsteknik som däremot ytterligare
hade kunnat stärka resultaten som framkommit i undersökningen är fotografier eller stillbilder från film. Därigenom skulle det gå att dokumentera hur studenterna faktiskt ser ut
och beter sig då de uppnår gemensamt avslut. Dock på grund av att deltagarna visade
ovilja att vara med på bilder eller film gjorde det att datainsamlingstekniken inte kunde
genomföras.
En annan begränsning skulle kunna handla om att studenterna som deltog i undersökningen ofta var lärare i sitt vardagliga yrke och därmed förmodligen också relativt vana att tala
inför människor och inte ser det som något problem att behöva kasta sig in i diskussioner
och avbryta andra när man börjar tala. Det krävs förmodligen mycket självförtroende, vilket också studenterna uppgav, för att kunna ställa frågor om någonting upplevs som oklart
och det skulle kunna betyda att studenternas personlighet styr hur mycket en kurs som bedrivs med hjälp av videokonferenssystem ger för den enskilde studenten. Självklart styr
personligheten även hur benägna olika studenter är att ställa frågor eller komma med
kommentarer även vid lokala föreläsningar men till skillnad från videokonferens finns där
större möjlighet att genom kroppsbaserade gester (ett frågande ansiktsuttryck, handuppräckning eller liknande) visa att man vill säga någonting. Det är därmed möjligt att på ett
mer diskret sätt ta sig in i diskussionen. Dock upplevs detta inte endast som en begränsning utan kanske snarare en styrka då undersökningen visade på en mikrofontröskel för
just dessa studenter. Om till och med studenter vilka är vana att ta för sig och tala inför
andra upplever mikrofontröskeln som ett problem finns indikationer på att studenter vilka
är mindre vana att ta plats och tala inför andra också upplever en hög mikrofontröskel och
kanske till och med ännu mer problematisk än för studenterna i undersökningen. Vidare
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var studenterna också ofta mellan 30-60 år vilket skulle ha kunnat påverka resultaten och
det är möjligt att ett annat resultat framkommit om studenterna varit majoritet av yngre
personer. Därmed vore en intressant aspekt för framtida forskning att undersöka om exempelvis tonåringar upplever samma problem som deltagarna i den här undersökningen
gjorde. Undersökning tar heller inte hänsyn till lärarens upplevelse av att uppnå gemensamt avslut då endast studenterna observerats och intervjuats. Dock sågs det gemensamma avslutet som en turtagningsprocess snarare än att en gemensam grund (förståelse)
skulle skapas. En gemensam förståelse är därmed svår att fastställa utan att ta hänsyn till
båda parter medan turtagningen är mer konkret att observera och har gått att undersöka
genom att endast titta på en part, nämligen studenterna. Någonting som också kan ha påverkat resultaten är storleken på studentgrupperna som observerats. Eftersom det var 3-5
personer vid varje tillfälle kanske dessa personer blir mer bekanta med varandra än vad
till exempel 30 personer blivit. Kanske hade inte dessa alternativa strategier där studenterna hjälper varandra uppkommit om det varit fler studenter med i studentgruppen. Därmed kanske inte heller någon form av gemensamt avslut uppnåtts varken mellan studenter
och lärare eller mellan studenterna på orten. Alternativt hade det kanske blivit ytterligare
världar för studenterna där kanske flera informella grupper skapats på orten vilket gjort att
studenterna tvingats att befinna sig i flera informella världar samtidigt som den formella
världen genom systemet. En annan intressant aspekt handlar om hur studenter vilka sitter
själva på en ort hanterar att använda videokonferenssystemet då denne inte har något stöd
från andra studenter på samma ort. Det skulle därmed vara intressant att utreda hur dessa
studenter gör för att hantera det sociotekniska glapp som tekniken och mikrofontröskeln
skapar.
Designkonsekvenserna som tagits fram i detta arbete behöver också utvärderas och jämföras mot andra liknande system för att kunna ta reda på huruvida de faktiskt reducerar det
sociotekniska glappet för studenter som studerar via flexibelt lärande eller inte. En sådan
utvärdering är en möjlig fortsättning på detta arbete. Tidigare riktlinjer angående att reducera det sociotekniska glappet samt kroppsbaserade handlingars relevans i datorstött samarbete och videokonferens påvisar, likt designkonsekvenserna som tagits fram i det här
arbetet, betydelsen av att alla deltagare kan synas samtidigt i videokonferens (Bekker, Olson & Olson, 1995). Även Baker, Greenberg och Gutwin (2002) menar att systemen behöver kunna stödja deltagares kroppsliga och lingvistiska handlingar, vilka visar på förståelses, och göra dessa synliga för att samtliga deltagare ska kunna bibehålla en medvetenhet angående åt vilket håll den pågående konversationen rör sig. Vidare är det också
viktigt att samtliga deltagare har möjlighet att känna till vad övriga deltagare gör, har gjort
och ska göra för att just alla deltagare ska uppleva en känsla av medvetenhet och kontroll
över interaktionen (Baker et al., 2002). Petersen (2000) beskriver även ett antal riktlinjer
för videokonferenssystem i lärandemiljöer men dessa riktlinjer handlar snarare om hur
systemen ska användas för att interaktion mellan studenter ska stimuleras än hur systemen
ska designas. Genom att interaktionen stimuleras är också tanken att studenternas lärande
ska bli så optimalt som möjligt. Petersens (2000) riktlinjerna handlar därmed exempelvis
om att läraren ska uppmuntra studenterna att tala via systemet, då dessa kan känna en
osäkerhet att interagera via systemet, men också att en mekanism vilken gör att studenterna enklare kan ställa frågor bör finnas. Att just stödja studenternas möjlighet att ställa frågor via videokonferenssystem är en riktlinje som även Kies et al. (1997) tagit fram vilket
tydligt visar på relevansen i att studenterna faktiskt ska känna sig bekväma med att tala
via det videokonferenssystem som används. Att Petersens (2000) riktlinjer snarare handlar
om att läraren ska uppmuntra studenterna att tala via systemet visar också på hur viktigt
det är att systemen faktiskt designas så att de kan upplevas av studenterna som bekvämt
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att använda. Precis som Bekker et al. (1995) samt Baker et al. (2002) visar designkonsekvenserna vilka är framtagna i det här arbetet på kroppsbaserade handlingars relevans och
att studenterna får möjlighet att se varandra för att också kunna kommunicera via dessa
kroppsbaserade handlingar och därmed även kunna uppnå gemensamt avslut via systemet.
Dock tillför designkonsekvenserna också vissa aspekter som tidigare riktlinjer inte fokuserat på vilket handlar om exempelvis en reducering av antal steg för studenterna att
komma över mikrofontröskeln samt relevansen i att kameror monteras på ett sätt så att
synligheten av kroppsbaserade handlingar blir optimal.
Då undersökningen visat på vissa problem som undervisningssättet videokonferens skapar
är det relevant att diskutera huruvida dessa nackdelar överväger positiva aspekter av
kommunikationssättet eller inte. Det visade sig att trots att det fanns problem är studenterna ändå mycket positiva till att möjligheten finns. Tekniken ses som en möjlighet att
kunna läsa kurser över huvud taget och vissa studenter uppgav att man tycker att det fungerar bättre än vad man trott att det skulle göra. De flesta studenterna som deltog var yrkesarbetande på heltid och en student uppgav därmed att ”det är en fantastisk möjlighet
för att kunna kombinera arbete och studier!”. Därmed uppgav studenterna att den främsta
fördelen med videokonferens är att tid kan sparas på grund av att man slipper resa. Vidare
menade studenterna också att det är positivt att videokonferenserna ger möjlighet att hålla
seminarium där alla studenter har möjlighet att göra inlägg i debatten. En annan positiv
aspekt som observerades var att studenterna utbytte erfarenheter från arbetslivet (i det här
fallet läraryrket) med andra studenter genom videokonferenssystemet vilket kanske inte
gjorts om den flexibla utbildningen varit helt datorbaserad och den här mer naturliga
muntliga dialogen inte förekommit. Vissa studenter menade även att det känns bra att
kunna gå på föreläsningar och att inte all undervisning sker via datorn. Att använda video
som komplement till tal gör det också möjligt att lättare skapa en gemensam grund i det
att föreläsningsmaterial kan visas och då läraren exempelvis pekar någonstans på materialet kan samtliga deltagare veta vad som hänvisas till. På grund av studenternas positiva
inställning till interaktionssättet och att flertalet fördelar belysts visar detta på relevansen i
att förbättra dessa system för att interaktionen ska bli bättre och mer lik kommunikation
som sker ansikte mot ansikte. Att förbättra den datorförmedlade kommunikationen för
studenter vilka studerar via flexibelt lärande är också viktigt då detta kan påverka samhället i stort. Kan människor studera högre utbildningar utan att behöva flytta eller pendla
kan detta leda att fler personer får möjlighet att studera vilket på sikt också stärker samhället. En annan positiv aspekt handlar om att studenter som studerat via flexibelt lärande
kanske stannar kvar efter utbildningen och arbetar på orten där man bor vilket gör att personer med akademisk utbildning fördelas mer jämnt över landet. Detta på sikt kan stärka
företag och organisationer inte bara i större städer, eller i områden kring högkolor och
universitet, utan även i mindre städer och orter där det tidigare inte varit vanligt med personer med akademisk utbildning. Som det skrevs inledningsvis i den här rapporten leder
ny teknik ofta till nya möjligheter för människor. Att människor har möjlighet att påverka
sina liv skapar också tillfredsställelse och därmed även god hälsa. Har då samhället skapat
valmöjligheter för människor måste det också säkerställas att dessa val blir så bra som
möjligt, både för individen men också för samhället i stort. Att utveckla så att lärandet för
studenter vilka studerar via flexibel utbildning blir framgångsrikt är därför en viktig del i
detta arbete!
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Bilaga 1
Intervjuguide
•

Vad tycker ni är positivt med att använda videokonferens (Telebildsystem) för distansundervisning!

•

Vad tycker ni är negativt eller mindre bra med att använda videokonferens (Telebildsystem) för distansundervisning!

•

Hut upplever ni det är att göra er förstådda genom videokonferenssystemet (Telebildsystemet)?

•

Hur är er upplevelse av att fråga frågor via videokonferenssystemet (Telebildsystemet) till skillnad från vid en ”vanlig” föreläsning där studenter och föreläsare
finns på samma plats?

•

Upplever ni att läraren/föreläsaren märker om ni studenterna hänger med i den
pågående föreläsningen eller inte?

•

Finns det någonting som ni skulle vilja förändra med sättet som videokonferenssystemet (Telebildsystemet) används idag för att kommunikationen via systemet ska
fungera bättre, i sådana fall vad?

•

Hur upplever ni det är att koncentrera sig på föreläsningen vid videokonferens
(Telebild) jämfört med en vanlig föreläsning?

•

Hur upplever ni kontakten med läraren/lärarna?

•

Hur upplever ni att det är att dela med er av synpunkter i diskussioner som sker
via videokonferens (Telebild)? Hur känns det när ni inte kan se alla studenter som
är med och hör vad ni säger?

Bilaga 2
Informationsbrev till studenterna
Hej!
Jag heter Emma Foglé och läser kognitionsvetenskapliga programmet på högskolan i
Skövde. Utbildningen handlar dels om hur våra kognitiva förmågor fungerar (minne,
uppmärksamhet, logik, beslutsfattande etc.) men fokuserar även på hur människor interagerar med olika teknologier (människa-dator-interaktion). För att kunna designa enkla,
logiska och framförallt användbara och användarvänliga produkter och datorsystem är det
viktigt att man känner till just hur människan tänker och uppfattar olika situationer.
Den här terminen kommer jag att skriva mitt examensarbete och har valt att göra en studie
angående hur kommunikationen fungerar mellan lärare och studenter genom det videokonferenssystem som används på Campus Alingsås för distansstudier. Jag undrar därför i
detta brev om du som student vid Campus Alingsås godkänner att jag under ett antal tillfällen sitter med och observerar kommunikationen mellan lärare och studenter under föreläsningar? Jag vill dock särskilt poängtera att mina observationer i klassrummen inte på
något sätt handlar om att observera eller utvärdera er studenter eller er prestation i klassrummet utan endast hur ni kommunicerar genom videokonferens-/telebildsystemet med er
lärare. Självklart kommer inga personer pekas ut med namn i min slutliga rapport.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon. Mina kontaktuppgifter finns att få tag på hos högskolekoordinator Elin Wilhelmsen.
Mvh Emma Foglé

