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Fordeler og ulemper i de digitale menneskemøtene



FOKUS: Digital samhandling



Digitalisering – mulighet eller trussel?



Forskningsgrunnlag

• 5000 studenter (ca 850 grupper). 
• 42 faglærere (15 i Norge)
Hvordan erfarte de situasjonen 
med fulldigital undervisning og 
arbeidshverdag, og hvordan 
påvirket det samarbeid og 
relasjoner?

• Forskning på digital samhandling 
før og under covid-19

Foto: Håvard Engen



Forskningsfunn for 
individet – i grove trekk

• Svært varierende erfaringer
• Mer fleksibelt og 

komfortabelt, men lavere 
motivasjon

• Bratt læringskurve i digital 
kompetanse

• Blir mer sliten av digitale 
møter/undervisning 



Zoom fa;gue

• Nærbilder som «sSrrer»
• KogniSv (over)belastning
• Se seg selv i speilet – hele Sden
• Mindre fysisk akSv

Foto: Colourbox.dk/Alexandr



Forskningsfunn for 
samarbeid og 
relasjoner – i grove 
trekk

• Ble mindre sosialt
• Mindre faktisk samarbeid
• Endret dynamikk, både i

smågrupper og
arbeidsfellesskap

Foto: Nina Haugland Andersen





Hvilken relevans har dette for 
dere som veiledere?

Evt. hvilke fordeler og ulemper
ser dere med de digitale
menneskemøtene?



Hva er annerledes i det digitale? 



Foto: Håvard Engen



Hva kan være uCordrende i det 
digitale? 

• Dynamisk flyt i samtalen
• Større potensial for misforståelser 
• Færre muligheter for småprat
• Bygge tillit
• Humor
• Kan bli mer formelt og distansert 



Hva kan være bedre i det 
digitale? 

• Mer struktur 
• Mer saksorientert og effektivt
• Mer «demokratisk» - flere stemmer
• Lavere terskel lavere for å ta ordet eller kontakt
• Ingen (få) begrensninger på størrelse og antall
• Tilgjengelige verktøy
• Inkluderer flere (eller andre)



Makt

Foto: Windows 10 spotlight image



Fordel eller ulempe?



Fysisk eller 
digitalt?

• Integrert veiledning (blended
guidance) 

• Utny`e at geografisk avstand 
(nesten) ikke lenger finnes

• Frivillighet
• Inkludering

Bilde: Photograph: Mark Burgess/Hardie Grant Egmont. https://www.theguardian.com/books/2016/nov/04/revisiting-winnie-the-pooh-more-cutting-than-we-thought-when-we-were-six 





Konsekvenser for praksis – noen eksempler

• Strukturere samtale
• Bruke mer visuelle hjelpemidler
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Konsekvenser for praksis – noen eksempler

• Strukturere samtale
• Bruke mer visuelle hjelpemidler
• Mer pauser – kortere økter
• Fra synkron til asynkron 

kommunikasjon
• Endret syn på hva som er 

profesjonelt? lol
lzm

idk

HALLO JEG LURER PÅ NOE!



Hvilke eksempler har dere selv
på hvordan dere har endret
praksis?

Evt. ser dere noen dilemmaer
med digital veiledning?



Fysisk eller digitalt?
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