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Opgave: Motiver for at ”like”
Analyser din egen like-praksis på sociale medier (med fokus på interaktioner med venner/
andres personlige deling af indhold – ikke brands).
Åbn dette skema og gennemså spørgsmålene: https://tinyurl.com/AAUPlayLike
Hvilke typer af likes har du selv benyttet i din tid på sociale medier? Kig på de 31 listede liketyper –sæt kryds i skemaet ved alle dem, du kan huske at have benyttet dig af.
Fandt du nye typer af likes? Skriv dem gerne ind sidst i skemaet.

Typer af likes:
1) Indholds-like: Jeg likede, fordi jeg kunne lide det delte indhold.
2) Medlidenheds-like: Jeg likede, fordi ingen andre havde liket, og jeg havde ondt af den, der
havde delt opslaget.
3) Netværks-like: Jeg likede, fordi jeg tjekkede, hvem der ellers havde liket opslaget, og
deriblandt var mange, som er vigtige for mig.
4) Venskabs-like: Jeg likede, fordi vedkommende, som havde delt opslaget, er vigtig for mig.
5) Gensidigheds-like: Jeg likede, fordi vedkommende ofte liker mine ting.
6) Facade-like: Jeg likede, fordi jeg gerne vil tage mig godt ud over for mine venner.
7) Rutine-like: Når jeg bruger sociale medier, er det en rutine at gå gennem opslag og like nogle af
mine venners opslag.
8) Jeg lagde mærke til dit opslag-like: Jeg likede, så vedkommende kunne se, at jeg havde set
opslaget.
9) Velkommen-like: Jeg likede et opslag for at byde vedkommende velkommen på det sociale
medie.
10) At holde relationen ved lige-like: Jeg likede for at holde relationen til vedkommende ved lige.
11) Dating-like: Jeg likede opslaget for at flirte med den, der havde delt det.
12) Newsfeed-like: Jeg likede et opslag, for at sikre mig, at vedkommendes opdateringer fortsat
ville dukke op i mit newsfeed.
13) Pres-like: Jeg likede, fordi vedkommende, som havde delt opslaget, pressede mig til det.
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14) Strategi-like: Jeg likede, fordi vedkommende, som havde delt opslaget, måske vil være brugbar
for mig i fremtiden.
15) Joke-like: Jeg likede opslaget som en joke - ingen ville forvente, at jeg ville like sådan et opslag.
16) Chikane-like: Jeg likede opslaget for at chikanere brugeren.
17) Algoritme-like: Jeg likede for at forstyrre/forvirre algoritmen.
18) Profilbillede-like: Det er kutyme at like venners nye profilbilleder.
19) Jeg er i live-like: Jeg likede, så folk ved jeg er her, selvom jeg ikke deltager eller skriver
kommentar.
20) At få afløb-like: Jeg likede for at få det godt med mig selv.
21) Konversationsregulerings-like: Jeg likede, så deltager i en tråd kan se, jeg har læst deres
kommentar/jeg likede for at lukke samtalen ned.
22) Bogmærke-like: Jeg likede for at kunne vende tilbage til opslaget senere.
23) Høfligheds-like: Jeg likede, fordi det ville være uhøfligt ikke at gøre det.
24) Holdnings-like: Jeg likede, fordi jeg gerne ville vise andre i mit netværk, at jeg havde et bestemt
synspunkt ift. et specifikt emne.
25) Sympati-like: Jeg likede et opslag, hvis jeg vidste, at afsenderen gik igennem en svær periode.
26) Stemnings-like: Jeg likede for at være med til at opbygge den gode stemning.
27) "Nyt i dit liv"- like: Jeg likede for at sige tillykke til perifere bekendtes livsbegivenheder som
børn, bryllup, nyt hus mv.
28) Reaction-ambivalens-like: Jeg likede, fordi jeg ikke kunne bestemme mig for eller
gennemskue, hvilken reaction jeg skulle vælge.
29) Anti-like: Jeg undlod bevidst at like, fordi der allerede var så mange, som havde liket.
30) Tøvende like: Jeg ventede lidt med at like, til der var flere, da havde liket opslaget.
31) Fumle-like: Jeg kom til at trykke på like-knappen ved en fejl.

Diskussionsspørgsmål


Hvilke likes har I benyttet?



Fandt I nye typer af likes?



Er der forskel på betydningen af likes på tværs af platforme?



Hvilke typer af likes og reactions hører hjemme hvor?



Hvordan anvendes reactions?



Mangler der nogle reactions på Facebook?



Hvad siger det at like om brugernes identitet?
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Kan man ”tabe ansigt” (jf. Goffman) i en medieret interaktionssituation?



Kan likes eller fravær af likes føre til ansigtstab?



I hvilke situationer oplever I ”streched face”?



Eksempler på facework på andre digitale medier?
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