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Sammendrag 
Målet med dette case-studiet er å få praktisk erfaring med grupperådgivning for 

ammekuprodusenter i Nortura, og på sikt å få en mer effektiv rådgivning som vil gjøre 

nyttig kunnskap bedre tilgjengelig for flere produsenter som dermed kan forbedre sin 

produksjon. For å teste ut praktiske resultater, samt få en ny forståelse og kunnskap på 

området, ble grupperådgivning utført gjennom synkrone digitale samarbeidsverktøy. De 

digitale samarbeidsverktøyene som ble valgt ut for dette case-studiet er Second Life (SL) 

og Skype for Business (SB). Begge samarbeidsverktøyene er synkrone, som vil si at de 

støtter kommunikasjon i sanntid. På bakgrunn av dette, skulle det sees nærmere på hvilke 

muligheter og hindringer bruken av synkrone digitale samarbeidsverktøy kan gi for 

grupperådgivning av ammekubønder. For å kunne besvare dette, ble det formulert 

følgende forskningsspørsmål: 

 
 

x Hvordan kommuniserer rådgiver og bøndene med hverandre under rådgivningen, 
og hvordan foregår erfaringsdelingen mellom bøndene?  

 
x Hvordan legger Nortura til rette for læring og kunnskapsdeling for bøndene 

gjennom grupperådgivningen?  
 

x Hvilke styrker og svakheter gir utvalgt teknologi for grupperådgivningen?  
 

Metode og analyse i oppgaven er forankret i en kvalitativ tilnærming, med skjermopptak 

og fokusgruppeintervju. Skjermopptak av Second Life og Skype for Business har gitt et 

rikt datagrunnlag ved siden av fokusgruppeintervju. Seleksjon, kategorisering og analyse 

av datagrunnlaget har fulgt en tematisk analysetilnærming. Analysen genererer tre 

hovedtema med tilhørende underkategorier: 1)Kommunikasjon: koordinering, 

erfaringsdeling. 2) Kunnskapsdeling: fagsspråk, faktabasert kunnskap. 3) Rådgivning: 

digitale ferdigheter, tekniske utfordringer.  De tematiske kategoriene har vært grunnlag for 

diskusjon og for svar på problemstillingen. Analysen har blitt diskutert opp mot teori 

innenfor pedagogikken, med et rammeverk i sosiokulturell læringsteori. 

Funnene i oppgaven viser at bruk av synkrone digitale samarbeidsverktøy gir både 

muligheter og hindringer for grupperådgivning. Som dataene indikerer er det stor grad av 

intersubjektivitet mellom informantene i de situasjoner vi har studert, som delvis blir 

støttet gjennom det fagspesifikke språket, for med det knytter rådgiveren og bøndene seg 

til en felles forståelse. 



4 
 

Grupperådgivning gjennom synkrone digitale samarbeidsverktøy åpner opp for nye måter 

for rådgivning samtidig som at det er en mer fleksibel løsning for bøndene. Bøndene har 

en varierende hverdag, hvor de veksler mellom å være både ute og inne. Med synkron 

digital samarbeidsverktøy som Skype og Second Life, men kanskje best egnet for Skype, 

som gjør det mulig å ha rådgivning uavhengig av sted, hvor de (med Skype) behøver ikke 

å sitte inne men kan være ute i fjøset og likevel få med seg rådgivningen. 

For at rådgivningen skal fungere optimalt må både rådgiverne og bøndene besitte 

grunnleggende digitale ferdigheter. De generelle digitale ferdighetene som henvises til her 

er det å ha kunnskap om generelle innstillinger på pc som å justere lyd på mikrofonen (fra 

hardware til software til headset) eller skru av mikrofonen til innlogging og nedlastning av 

programvarer til pc. En utfordring som var gjennomgående i både Second Life og Skype 

var innlogging og lydinnstillinger på mikrofonen. Dette er med å gjøre at rådgivningen 

ikke blir like effektiv, og går ut over for noen av bøndene da de går glipp av deler av 

rådgivningen. Utstyr som pc og mikrofon må også være i orden for at rådgivningen skal 

gå knirkefritt. Second Life og Skype krever god bredbåndskapasitet for at de skal fungere, 

og i distriktene er det utfordringer med nettopp dette. Dette skapte problemer for spesielt 

noen av bøndene, som gjorde at de ble logget ut av programmet og gikk glipp av deler av 

rådgivningen. Utfordringene ligger dermed ikke i utvalgt teknologi, men faktorene rundt 

som bredbåndskapasitet og digitale ferdigheter. 
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1 Introduksjon 
Framveksten av web 2.0 teknologier og sosiale medier har ført med seg flere 

implikasjoner, hvor internett har blitt en plattform for samarbeid, kunnskapsdeling og 

sosialisering av mennesker i stedet for kun en kilde til informasjon (Andersen & Mørch, 

2016). Denne utviklingen har muliggjort samarbeid over internett på nye måter, hvor vi 

kan samarbeide med hverandre både synkront og asynkront via internett fra forskjellige 

plasser. Grupperådgivning gjennom synkrone digitale samarbeidsverktøy er et eksempel, 

og skal sees nærmere i denne oppgaven. Hovedfokuset er på hvilke muligheter eller 

hindringer digitale samarbeidsverktøy kan gi for en grupperådgivning, samt hvordan 

kunnskapsdeling og læring foregår gjennom slike verktøy. 

For å kunne imøtekomme et stadig større krav til kunnskapsøkonomi og kunnskapsbasert 

konkurranse, har man tatt i bruk ulike kunnskapsdelingsplattformer for å støtte 

kunnskapsdeling. Second Life, Skype for business og Facebook, som er digitale verktøy 

som skal anvendes i denne oppgaven, er eksempler på dette. Second Life (forkortet SL) er 

en internettbasert virtuell 3D-verden, hvor hver bruker er representert som 

en avatar (dynamisk, grafisk figur) på skjermen og kan se andre brukere som andre 

avatarer. Avataren kan skreddersys til den man ønsker å fremstille seg som. Brukerne selv 

står for bygging og utvikling av den virtuelle verdenen. Gjennom avataren sin kan man gå 

og fly rundt, kommunisere med andre avatarer, handle eller selge, bygge, danse, gå på 

live-konserter, delta på kurs osv.Det som skiller SL fra andre 3D-verdener, er blant annet 

at det ikke er et «spill» i tradisjonell betydning av ordet og heller ikke et dataspill, men 

snarere en teknologisk plattform som gjør at man kan bygge ulike applikasjoner uten å 

starte fra scratch. I SL må man selv finne ut hva man ønsker å bruke tid på, det har ingen 

innebygd historie eller noe som skal oppnås. Her er ingen poeng eller nivå, vinnere eller 

tapere, og man kan utvikle det som allerede er der. Flere høgskoler og universiteter har en 

tilstedeværelse i SL. F.eks. har det blitt utviklet en modell av Akershus Festning som 

Universitetet i Oslo har benyttet i flere år og der det har blitt utviklet egnete 

undervisningsfasiliteter for fjernundervisning, som har blitt benyttet i noen kurs og 

prosjekter. 

Skype er programvare som gjør det mulig for mennesker å snakke sammen med teknologi 

som er tett knyttet opp til hvordan man før snakker med telefon. Millioner av 
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enkeltpersoner og bedrifter bruker Skype 1-til-1 og gruppe samtaler der man kan se 

hverandre samtidig som man snakker (desktop videokonferanse).  

 

I tillegg kan man sende direktemeldinger (chat) og dele filer med andre personer. Skype 

for Business derimot, kan ha opptil 250 personer til nettmøter og er integrert i Microsoft 

sine Office-programmer. I denne ble det brukt følgende funksjoner: videosamtaler, 

kringkast en plansjepresentasjon (PowerPoint eller PDF) til en stor målgruppe, dele 

skjermen sin med de andre deltagerne for å gjennomgå en prosedyre. 

Både Second Life og Skype for Business er synkrone samhandlingsverktøy og det betyr at 

de kan være båndbredde krevende og det betyr at jo flere som deltar samtidig og hvor mye 

video som sendes gjennom nettverket jo større belastning for enkeltbrukeres båndbredde.  

Facebook et nettsamfunn der brukeren oppretter sin egen profil og kan skrive om seg selv, 

legge ut bilder og snakke med andre gjennom å sende meldinger. Brukere kan oppgi 

relasjoner til andre brukere (Friends), utveksle private og offentlige meldinger og knytte 

seg til forskjellige typer grupper (Facebook groups). Tjenesten er reklamefinansiert, og 

gratis for brukeren. Nettsamfunnet har nesten 2 milliarder aktive brukere hver måned på 

verdensbasis (i følge Wikipedia). I dag har en stor andel av de personer som har internett 

tilgang på en profil i Facebook. Det gjør at denne programvaren er enkelt å bruke for de 

fleste, noe som ble bekreftet av våre informanter. FB er et eksempel på et asynkront 

samhandlingsverktøy. 

Datainnsamling og tema for oppgaven er blitt utformet i samarbeid med og på vegne av 

Kompetent Bonde-prosjektet. De metodiske avgjørelsene og utformingen har blitt gjort i 

samarbeid med en prosjektgruppe. Denne gruppen har også vært med i analysen av 

datamaterialet og utvelgelse av kategorier og dataekstrakter. Hovedsakelig er det blitt 

benyttet en kvalitativ tilnærming, hvor det er blitt tatt skjermopptak av rådgivningen som 

har foregått på utvalgte digitale samarbeidsverktøy og et fokusgruppeintervju som ble 

gjennomført i etterkant av rådgivningsmøtene. 

 

1.1 Casebeskrivelse og kontekst 
Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet 

og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og 

politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps-og 
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innovasjonssystem. Kompetent bonde-prosjektet, som denne masteroppgave er en del av, 

har som mål å forbedre bøndenes kompetanse gjennom en mer effektiv samhandling 

mellom bonde, rådgiver og forsker. Dette skal prosjektet få til ved å forbedre metodene 

for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. Prosjektet er et samarbeid mellom 

forskningsmiljøene Ruralis – Institutt for rural-og regionalforskning(tidl. Norsk senter for 

bygdeforskning og prosjektleder), Norsk Institutt for landøkonomisk forskning (NILF), 

Universitetet i Oslo og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet har også et tett 

samarbeid med forskere fra Nederland og Sveits. Næringspartnere som er representert i 

prosjektet er TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk 

samarbeidsråd for landbruket.  

 

Prosjektetsdelmål er å framskaffe kunnskap om  

x Status for forskning om jordbrukets kunnskaps-og innovasjonssystem 

x Samhandling mellom bonde og rådgiver 

x Muligheter for bonden å forbedre integrasjon av forskningsbasert kunnskap med 

egen erfaringsbasert ekspertise 

x Bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for styrke 

kommunikasjonen i et kunnskaps-og innovasjonssystem 

x Høste Erfaringer med veiledningstjenester i landbruk i Nederland og Sveits 

 

Prosjektet har videre fokus på å styrke kompetansen hos bonden ved å utvikle, teste og 

implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder og veiledningstjenester. Samarbeid 

med fem store næringsaktører skal gi prosjektet både konkrete resultat og praktisk 

kunnskap om hvordan man på best mulig måte kan styrke kompetansen til bonden. Til 

slutt skal prosjektet utvikle strategi og tiltak som kan styrke kompetansen til bøndene 

gjennom omsetting av forskningsbasert kunnskap til praksis (Kompetent Bonde, 2017). 

 

Tidligere har det blitt skrevet fire masteroppgaver i Kompetent Bonde-prosjektet ved 

Universitetet i Oslo, med følgende problemstilling: 

x Utfordringer og muligheter ved bruk av samarbeidsverktøy i fjernrådgivning - 

Case Kompetent Bonde (Hvidsten,2016) 

x Innovation on dairy cattle farms in Norway: A case study of farm-level innovation 

as part of a greater system of innovation (Pineguina, 2016) 
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x Sosiale strukturers innvirkning på kunnskapsdeling i små grupper - Case 

melkekubønder på Facebook (Bergsund, 2017) 

x Spesialisert rådgivning av grønnsaksbønder: Studie om kommunikasjon kunnskap 

og læring (Mostraum, 2017) 

 

Denne masteroppgaven er en del av arbeidspakke 3 i Kompetent Bonde-prosjektet, hvor 

partene skal prøve ut rådgivningstiltak i form av piloter med bønder og rådgivere som 

deltakere i ulike situasjoner, inkludert situasjoner som tidligere ikke har blitt prøvd ut i 

storskala. Hensikten med piloten er å teste ut praktiske resultater av forskningen, samt få 

en ny forståelse og kunnskap på området. Caset i oppgaven rettes mot produsenter 

(bønder) som starter opp med ammeku. De har ofte lite erfaring og ønsker å få rådgivning 

og oppfølging, spesielt i oppstartsfasen. I mange områder er det store avstander mellom 

disse produsentene, og Nortura (rådgivere og næringspartner) har i tillegg lite kapasitet. I 

sum gjør dette det krevende å gjennomføre dette arbeidet. Grupperådgivning gjennom 

synkrone digitale samarbeidsverktøy kan være en metode for å effektivisere arbeidet. 

Målet for piloten er å få praktisk erfaring med grupperådgivning for ammekuprodusenter i 

Nortura med bruk av ulike teknologiske løsninger, og på sikt å få en mer effektiv 

rådgivning som vil gjøre nyttig kunnskap bedre tilgjengelig for flere produsenter som 

dermed kan forbedre sin produksjon. Synkrone digitale samarbeidsverktøy for 

gruppekommunikasjon blir utprøvd, og de digitale samarbeidsverktøyene som er valgt ut 

for dette case-studiet er Second Life (SL) og Skype for Business (SB). Begge 

samarbeidsverktøyene er synkrone, som vil si at de støtter kommunikasjon i sanntid. I 

begynnelsen av prosjektet ble det opprettet en Facebook-gruppe for å støtte refleksjon og 

diskusjoner mellom gruppemøtene, som ville fungere som en komplementær asynkron 

løsning.  
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Figur 1: Rådgivningsmøte i Second Life med plansjetavler 

 

 

 

 

 

Figur 2: Rådgivningsmøte i Skype for Business med deling av PowerPoint 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Facebook-gruppe for ammekubøndene i prosjektet 
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1.2 Rådgivning, innovasjon og kompetanse i norsk 
landbruk 
1.2.1 Rådgivning og veiledning 
Rådgivingstjenester har blitt utviklet over mange tiår og er en del av jordbrukets 

kunnskaps- og innovasjonssystem (AKIS), og med en omstrukturering av 

landbrukspolitikken fra 1980-tallet har utfordret både jordbruket og rådgivningstjenestene 

(Almås, 2002). Det ble et skifte fra en situasjon som la vekt på problemløsning og 

beslutningsprosesser til å bli mer veiledende og coaching-preget virksomhet i mange 

rådgivningstjenester. Dette beskriver Sæther (2010) som et skifte fra kommunikasjon for 

innovasjon. 

 

Figur 4: Skisse av elementer som inngår i jordbrukets kunnskaps-og innovasjonssystem, 

AKIS. Figur fra EU SCAR (2013), hentet fra Kompetanse og rådgivning i jordbruket 

(Stræte et al., 2018) 

Med rådgivingstjenester følger vi en definisjon foreslått av Faure et al. (2012, ref. i Stræte 

et al., 2018):  

Bredt forstått omfatter rådgivning:  
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(i) involverte aktører i rådgivingsvirksomhet og de relasjonene de holder i hevd 

med hverandre og med andre eksterne aktører og 

(ii) metodene som brukes av aktører innen rådgivingstjenesten for å skape 

kunnskap og innsikt i individuelle og / eller kollektive læringsprosesser 

Begrepene rådgiving og veiledning brukes til dels om hverandre, hvor førstnevnte er mest 

utbredt og sistnevnte brukes oftere om arbeidet som utføres. Rådgivning forstås som en 

mer lineær aktivitet, som vil si at bonden får et konkret råd eller løsning på et problem. 

Veiledning derimot, er mer søkende, utforskende og støttende for at bonden selv skal 

finne den løsningen som er best for han eller henne. Man skiller i rådgiving gjerne mellom 

den aktiviteten som foregår i direkte kontakt med bonden, eller i førstelinja (front office), 

og aktiviteten som foregår innad i rådgivervirksomheten og som virker indirekte mot 

bonden, i bakrommet (back office). Forskjellen mellom «front office»  og «back office» er 

at ved en førstelinjesituasjoner kan det foregå kunnskapsutvikling gjennom samarbeid 

(samprodusert, fra co-production) når rådgiveren er i direkte kontakt med bonden. Mens 

ved «bakrommet» er det å sikre kunnskapens pålitelighet og relevans en viktig funksjon, 

det si å sikre kvalitet på kunnskapen (Labarthe & Laurent, 2013). Relasjonen mellom en 

rådgiver og en bonde er mer enn enkel utveksling av informasjon. Kontakten innebærer 

unik samhandling og bygger på gjensidig tillit. Bonden er aktiv i formuleringen av 

problemet så vel som i utviklingen av løsningen (Labarthe & Laurent, 2013). Kontakten 

mellom rådgiver og bonde muliggjør også kartlegging og dokumentering (kodifisering) av 

taus kunnskap som bøndene har om egne produksjonssystemer og målsettinger for drifta 

(Klerkx & Jansen, 2010; Labarthe, 2009; Stuiver, Leeuwis & Van Der Ploeg, 2004). Det 

blir framholdt at samprodusert kunnskap, for eksempel mellom bonde og rådgiver i dette 

tilfellet, er en ny form for kunnskap som kombinerer vitenskapelige bevis og belegg, 

teknisk informasjon, erfaringsbasert kunnskap, informasjon om bondehusholdets mål og 

interesser, bondens tause kunnskap, (Labarthe & Laurent, 2013). 

I forbindelse med prosjektet Kompetent bonde har det blitt utformet en modell som ser på 

hvilke faktorer som kan påvirke resultater av en konkret rådgivningssituasjon innen 

jordbruket og bønders kompetanseutvikling. Figur 5 under viser denne modellen. 
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Figur 5: Modell som forhold som kan påvirke rådgivning i jordbruket, hentet fra 

Kompetanse og rådgivning i jordbruket (Stræte et al., 2018) 

Modellen viser er det rekke forhold som påvirker rådgivningen i jordbruket og resultater 

av dette. Måten disse rådgivingsorganisasjonene er organisert på og drives  er viktig for 

innovasjon og kompetanseutvikling blant rådgiverne. Det bør være rådgivere som har 

spisskompetanse på fagfeltet de betjener eller et nettverk som har denne kompetansen for 

å sikre at den nyeste kunnskapen blir formidlet og gjort tilgjengelig for bøndene. For å få 

en best mulig organisasjon for innovasjon og kunnskapsutvikling er rekrutteringspolitikk, 

opplæring av nyansatte og kontinuerlig kompetanseheving viktige aktiviteter for en 

rådgivingsinstitusjon. Det er samtidig viktig å sikre seg et godt jordbruksfaglig nettverk 

samt nettverk på rådgivingsmetodikk. 

 

1.2.2 Innovasjon 
Schumpeter (1934) legger fre, at innovasjon handler om å skape nye kombinasjoner av 

ressurser, utvikling av nye produkter, nye produksjonsprosesser, bruk av nye råvarer eller 

halvfabrikata, ny industriell organisering og introduksjon i et nytt marked. Innovasjon er 

viktig i utviklingen av jordbruket og forutsetter at sektoren klarer å utnytte de fordelene 

som ligger i innovasjoner. En innovasjon er først realisert når den er blitt en ny praksis. 

Derfor er atferdsendring, kunnskap og organisasjonsendring viktige begreper for å forstå 
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spredning av innovasjoner. For å endre praksis kreves det motivasjon gjennom at 

innovasjonen oppleves som relevant og nyttig for den det gjelder, mens kunnskap og 

informasjonsdeling må til for å spre innovasjoner. Derfor er det å involvere de som 

berøres av endringene sentralt i det som kalles brukerdrevet innovasjon. 

 

Figur 6: Jordbrukets kunnskaps-og innovasjonssystem i Norge, hentet fra Kompetanse og 

rådgivning i jordbruket (Stræte et al., 2018) 

 

1.2.3 Kompetanse 
Kompetansebegrepet har i stor grad blitt utviklet og brukt i forbindelse med opplæring og 

i diskusjoner, samt om hvem som har rett eller er kvalifisert til å utføre bestemte typer 

oppgaver. Vanlig definisjon av kompetanse har vært at det består av kunnskap og 

ferdigheter, med en tydelig referanse til «kunnskap» som noe teoretisk, mens 

«ferdigheter» handler om evnen til å løse konkrete oppgaver i praksis. I de senere år har 

kompetansebegrepet blitt utvidet og beriket, for eksempel gjennom Linda Lais (2013: 46) 

definisjon: «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 

gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål». Holdninger 
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har også innflytelse på evnen til å mestre, og er derfor en del av kompetansen. 

Resonnementet er at man gjerne kan vite noe viktig (kunnskap) og være i stand til å utføre 

en jobb med bakgrunn i det (ferdigheter), men uten vilje (holdninger) til å bruke 

kunnskapen og ferdighetene, blir resultatet likevel ikke godt. Lai mener det ofte legges for 

mye vekt på kunnskap og for lite vekt på holdninger, og at det er for mye oppmerksomhet 

på utvikling av kompetanse på bekostning av å bruke den kompetansen medarbeidere i  

organisasjoner allerede har (Lai, 2013). Overført til jordbrukssektoren kan dette innebære 

at det må legges mer vekt på holdninger og motivasjon hos bønder og rådgivere, både for 

å tilegne seg ny kunnskap og å anvende den kompetansen man har. (Stræte et al.,2018) 

 

Relasjonskompetanse står sentral i samspill mellom bonde, rådgiver og forsker, som vi er 

opptatt av her. Relasjonskompetanse handler «om å forstå og samhandle med de 

mennesker vi møter i yrkessammenheng på en god og hensiktsmessig måte», skriver 

Røkenes og Hanssen (2012: 9). Relasjonskompetansen går hånd i hånd med 

fagkompetansen, eller handlingskompetanse som Røkenes og Hanssen omtaler den. 

Rådgiveren må ha både fagkompetanse og relasjonskompetanse for å kunne utøve sin 

jobb overfor bonden. Kommunikasjon og relasjoner er et fag med en rekke bidrag som er 

relevante for jordbrukssektoren. Å forstå både seg selv og andre blir pekt på som en 

grunnleggende kompetanse, og en forutsetning for å få til en god kommunikasjon, som 

igjen er nødvendig for at yrkesutøveren skal kunne gjøre jobben sin. I denne sektoren kan 

det synes som det faglige arbeidet eller handlingskompetanse er blitt vektlagt mer og 

kanskje på bekostning av relasjonskompetanse i det daglige arbeidet. Vi ser det i hvert fall 

som fruktbart å bringe slike perspektiver inn i arbeidet med kunnskap i jordbrukssektoren 

(Stræte et al., 2018) 

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Case-studiet i dette prosjektet har som mål å få et kvalitativt innblikk i hvordan 

rådgivningssituasjonen mellom rådgiver og bonde foregår gjennom bruk av synkrone 

samarbeidsverktøy. Det pedagogiske perspektivet vil bidra med på kaste lys over hvilke 

komponenter eller faktorer som må ligge til grunn for at bonden skal få et utbytte av 

rådgivningen når det kommer til erfaringsdeling, kunnskapsdeling og læring. I tillegg vil 

case-studiet se på hvordan utvalgt teknologi kan fungere for grupperådgivning ved å 

identifisere styrker og svakheter. På bakgrunn av dette er det formulert følgende 

problemstilling: 



20 
 

 

«Hvilke muligheter og hindringer kan bruken av synkrone digitale samarbeidsverktøy gi 
for grupperådgivning av ammekubønder?» 
 
For å kunne besvare denne problemstillingen har jeg disse forskningsspørsmålene 
 
 

x Hvordan kommuniserer rådgiver og bøndene med hverandre under rådgivningen, 
og hvordan foregår erfaringsdelingen mellom bøndene?  

 
x Hvordan legger Nortura til rette for læring og kunnskapsdeling for bøndene 

gjennom grupperådgivningen?  
 

x Hvilke styrker og svakheter gir utvalgt teknologi for grupperådgivningen?  
 

1.4 Struktur på oppgaven 
 

Under gir jeg en kort beskrivelse av de påfølgende kapitlene i oppgaven: 

Kapittel 2 beskriver det teoretiske rammeverket for oppgaven.Her vil sosiokulturell 

læringsteori stå i fokus, og sentrale teorier rundt kommunikasjon, kunnskap og læring, 

som innebærer intersubjektivitet, mediering, kunnskapsdeling og praksisfelleskap.  

Kapittel 3 vil ta for seg den metodiske tilnærmingen og fremgangsmåten for 

datainnsamling. Her vil strategi og forskningsdesign, metodisk fremgangsmåte, 

dataseleksjon og analytisk strategi bli presentert. 

Kapittel 4 vil gi et overblikk over utvalgte data fra datamaterialet. Det vil bli gjort et 

førstenivåanalyse av datamaterialet som er organisert ut i fra kategoriene datamaterialet er 

blitt sortert i. 

Kapittel 5 drøfter de sentrale funnene som er basert på forskningsspørsmålene. 

Drøftingen vil samtidig settes i sammenheng med det teoretiske rammeverket og 

empirien.  

Kapittel 6 inneholder et sammendrag og konklusjoner basert på foregående kapittel og 

forskningsspørsmålene. På slutten av dette kapittelet foreslås det videre forskning. 
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2 Teori  
2.1 Sosiokulturell læringsteori 

Et sosiokulturelt læringssyn vektlegger det at mennesket ikke lærer i et vakuum, men at 

all læring foregår i en sosial kontekst. Dette perspektivet på læring fremhever betydningen 

av sosiale rammer rundt menneskers handlinger samtidig med at kulturelle verktøy 

benyttes. Læringen foregår i en interaksjon mellom mennesker og redskaper eller 

artefakter i en kulturell og historisk kontekst. Dette læringssynet bygger i stor grad på 

L.Vygotskys teorier. I denne oppgaven skal jeg ikke bare ta utgangspunktet i Vygotskys 

teorier, men også se på nyere sosiokulturell tradisjoner, med hovedvekt på Wertsch og 

Säljö. Felles for alle de forskjellige perspektivene til den sosiokulturelle læringsteorien er 

at læringen blir sett på som sosial og mediert, som vil si at det forutsettes at all tenkning 

og handling er sosiokulturelt mediert og bygger på miljøet det oppstod i (Wertsch, 1991). 

Wertsch (1991) trekker frem tre grunnleggende temaer som gjennomgående i Vygotskys 

arbeid. Individuell læring, kunnskapsutvikling og høyere mentale funksjoner hos individet 

skjer på bakgrunn av en sosial prosess i interaksjon med omgivelsene med målet er 

internalisering og eksternalisering av kunnskap. For at dette skal være mulig blir det 

foreslått innenfor et sosiokulturelt perspektiv at all menneskelig handling, både sosialt og 

individualistisk, er mediert av verktøy og språk (Wertsch, 1991). Dette er det synet på 

læring og utvikling hos mennesket som ligger til grunn for den teoretiske tilnærmingen i 

denne oppgaven.  Det tar utgangspunkt i at utvikling og læring er en sosial prosess, hvor 

det er et direkte eller indirekte samspill med andre gjennom ei gitt historisk, kulturell eller 

institusjonell kontekst. Denne relasjonen til omkringliggende kontekster forutsetter at 

handlingen og tenkningen er mediert, og vil derfor ikke skilles fra konteksten (Säljö, 

2001).  En artefakt kan være konkret og abstrakt, det vil si fysisk (redskaper som 

inkluderer teknologi) og mental (språk og symboler), og har som verktøy bare kulturell 

betydning når den tas i bruk. 

Säljö (2010)  beskriver det sosiokulturelle perspektivet med en teknologisk tilnærming, 

hvor hans perspektiv handler om hvordan individer og grupper tar i bruk de tilgjengelige 

fysiske og kognitive ressursene som finnes i kulturen de befinner seg i. Kunnskap og 

ferdigheter som er vi er avhengige av å mestre for å lære og utvikle oss, som å formidle 

innhold og mening, er kommunikative evner. Dette lærer vi gjennom interaksjon med 

andre mennesker. Det er gjennom kommunikasjon at en skaper de sosiokulturelle 
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ressursene, som vel som å føre de videre. Menneskelige tenkning og handling er derfor 

situert i en sosial kontekst. Vår evne til å huske informasjon, gjøre flere ting samtidig eller 

tenke rasjonelt er til tider svak, og det er altså verktøyene som er utviklet i vår kultur som 

har hjulpet oss på veien dit (Säljö,2010). 

2.1.1 Medierende artefakter 

Vygotsky (1978) skiller mellom to former for verktøy ved medierte aktiviteter, symbolske 

og fysiske.  De symbolske verktøyene er definert som språk, tegn og tall, og de fysiske 

verktøyene kan være hammer, papiret og blyanten (Vygotsky, 1978).  Tegn fungerer som 

en formidler til våre psykologiske aktiviteter, slik som språk og tenking, analogt til måten 

et redskap har sin (støtte) funksjon ved arbeid. Redskapen har en ekstern orientering, og 

påvirker et ytre objekt på vegne av mennesket. Tegnet er internt orientert, og endrer ikke 

noe i objektet i seg selv, men kan endre våre tanker og kunnskaper om objektet. 

Mennesket er avhengig (særprega) av å kunne utvikle og nytte fysiske og abstrakte 

(språklige) redskaper - noe som er en sentral del av det sosiokulturelle perspektivet på 

læring og utvikling. Disse redskapene er i motsetning i de biologiske en viktig del av vår 

kulturelle arv og de kulturelle ressursene vi tar i bruk i hverdagen vår. For å kunne forstå 

hvordan mennesket fungerer og lærer i sosiale praksiser, kan en ikke se bort i fra at 

tilnærmingen til erfaringer skjer ved hjelp av medierende artefakter eller redskaper. 

Fysiske og språklige redskaper medierer virkeligheten for mennesker i ulike situasjoner 

(Vygotsky, 1978). Og vi skal se på mediering gjennom informasjonsteknologi som støtter 

kommunikasjon i denne oppgaven. 

Vygotsky la mye vekt på språket, hvor han påpekte at språket gir individet mulighet til å 

være mer selvregulert og i større grad ha kontroll over sine egne handlinger, og med språk 

blir man mer selvbevisst og autonom. Språket bidrar også til at vi har muligheten til å 

kommunisere og dele idéer og erfaringer med hverandre (Säljö,2010). Språket er dermed 

et av menneskets aller viktigste medierende artefakter, hvor ord og språklige utsagner 

medierer omverden og gjør den mer meningsfull for oss.  Språket gjør det mulig for oss å 

kommunisere uavhengig av den situasjonen en er i, og er sentral under kunnskapsbygging 

- ved å sammen med andre skape ny kunnskap sammen .Språket er i så måte 

konstituerende for vår måte å se virkeligheten på, og hvordan vi handler i ulike sosiale 

praksiser. Det gjør det mulig for oss å kodifisere og (navngi) virkeligheten på en fleksibel 

måte, for å utvikle begreper. Dersom ikke menneske kan snakke med hverandre på en 
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forståelig måte, kan de heller ikke lære av hverandre. Derfor er kommunikasjon og 

intersubjektivitet sentrale komponenter som må være på plass når en skal forstå 

kunnskapsutvikling fra et sosiokulturelt perspektiv. 

2.1.2 Den nærmeste utviklingssonen 

For å kunne få en bedre forståelse for kunnskapsutvikling hos enkeltindividet i et 

sosiokulturelt perspektiv, må det tas hensyn til hvilke situasjon individet befinner seg i og 

hvilke redskaper en har tilgang på.  I følge Vygotsky (1978) har de høyere mentale 

funksjonene hos et individ sitt grunnlag i det sosiale liv, og at de høyere mentale 

funksjonene i individet ikke er direkte kopier av de sosiale påvirkningene individet er 

utsatt for, men at individet gjør dem til sine egne, da ikke alle som opplever den sosiale 

handlingen approprierer felles utviklet kunnskap på samme måte (Wertsch, 1991). 

Mennesker utvikler og endrer seg hele tiden, og dette tar oss videre til Vygotskys begrep 

om “Zone of proximal development” (ZDP) eller også kjent som “den nærmeste utvikling 

sonen”. Dette er definert som avstanden mellom det et individ kan mestre på egenhånd og 

uten støtte, og det et individ kan få til gjennom hjelp av en voksen eller en mer 

kunnskapsrik person (Vygotsky, 1978). Det er dette Vygotsky (1978) referer til når han 

påpeker at vi oppnår høyere mentale funksjoner i en sosial setting. Likevel påpeker 

Vygotsky at det ikke er nok å forholde seg til ett utviklingsnivå når vi skal forstå de 

sosiale relasjonene rundt utviklingsprosessene (Vygotsky, 1978).  Vygotsky påpeker at 

det må være flere utviklingsnivåer til stede for å forstå læring, altså det aktuelle eller 

faktiske utviklingsnivået og det potensielle utviklingsnivået. Det aktuelle eller faktiske 

utviklingsnivået er det første nivået, som beskriver den sonen personen ikke klarer å 

komme seg lenger på egenhånd. Videre på nivå to, altså det potensielle utviklingsnivået, 

går ut på at med assistanse av lærer eller en veileder kan man nå det ønskede nivået 

(Vygotsky, 1978). Dersom vedkommende får den riktige veiledningen og assistansen, så 

vil det ideelt sett til slutt klare å utføre oppgaven som en stod fast med på egenhånd.  I 

slike prosesser mente Vygotsky (1978) vedkommende skulle lære seg noe som var 

underliggende og at det var veilederens oppgave å utnytte den sosiale konteksten 

vedkommende befinner seg i og sette de riktige pedagogiske rammene, slik som å velge 

redskaper og foreslå sosiale settinger, som vil hjelpe den lærende i hans eller hennes 

kognitive utvikling (Vygotsky, 1978).  Likevel faller ikke ansvaret fullt på veilederen, da 

det krever at vedkommende er en aktiv aktør i læring og jobber selvstendig med 

forståelsen av det som skal læres (Säljö, 2010). 
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2.2 Kommunikasjon 

Kommunikasjon definert som av Rommetveit (1972) som “kommunikasjonshandlingen er 

nemlig en sender eller budskapsformidler med en intensjon om å gjøre noe kjent for en 

mottaker” (Rommetveit, 1972, s. 31). Det vil si at det grunnleggende i en 

kommunikasjonshandling er at senderen har en intensjon om å gjøre noe kjent for 

mottakeren, senderen gjør en innkoding av det intenderte budskapet, for så at det skjer en 

avkoding som gjør at mottakeren kan oppleve intensjonen i innkodingen, og dermed kan 

ta med seg budskapet videre (Rommetveit, 1972). Det må dermed være en aktiv og 

kontrollerende instans mellom “ting” og “tegn”. Det komplementære forholdet mellom 

sender og mottaker kjennetegnes dermed ved at de to tar del i kommunikasjonshandlingen 

som på et vis er en forutsetning for å forstå hverandre (Rommetveit, 1972). Videre trekker 

Rommetveit (1972) frem at det er viktig å kartlegge kommunikasjonssituasjonen når man 

skal gjøre lingvistiske analyser, noe jeg ikke skal gjennomføre i denne oppgaven. Poenget 

til Rommetveit (1972), som er relevant for denne oppgaven er man må kartlegge de 

rammene av ikke-språklige forutsetninger som ytringene er innfelt i når man skal 

analysere en kommunikasjonssituasjon. En ytring er i tillegg ofte innvevd i et komplisert 

mønster av handlinger, følelsesuttrykk og ikke-språklige kontakt mennesker har i mellom 

seg (Rommetveit, 1972). 

2.2.1 Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet er en betegnelse på felles forståelse i kommunikasjon mellom to 

personer hvor Rommetveit (1972) definerer intersubjektivitet som en “ temporarily shared 

social world” (Rommetveit, 1972).  Intersubjektivitet krever at man har en kontekstuell 

forståelse for hva som blir snakket om og klarer å plassere denne forståelsen i riktig 

sammenheng (Rismark og Sølvberg, 2008). For eksempel intersubjektivitet kan ta 

utgangspunktet i at senderen allerede har forventninger som ligger til grunn om 

mottakeren (eleven) av budskapet, og hvordan mottakeren avkoder budskapet og om det 

gir samme forståelse som senderen hadde forestilt seg. Et eksempel på dette kan være at 

du lager et dokument som skal hjelpe mottakeren å forstå, forventningen til budskapet blir 

at mottakeren forstår bedre med hjelp av dokumentet, men det kan også være at det ikke 

skjer, kanskje på grunn av forskjellige kontekstuell forståelse (Rommetveit, 1972). Slik 

som det ofte er i en opplæringssituasjon eller informasjonsdelingssetting, så kan det sies å 

være en form for kommunikasjonsmakt, hvor det da oppstår en rollefordeling, der den ene 
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har i intensjon å lære bort, forklare eller overtale noe for den andre parten, som f.eks. som 

læreren sin rolle i en undervisningssituasjon. I et sånt tilfelle påpeker Rommetveit at det 

må etableres en form for kontrakt mellom deltakerne, eller i hvert fall en enighet, hvor 

avsenderen må gå ut i fra premissene til mottakeren og omvendt. 

Det er heller ikke nok at senderen har en intensjon om å dele informasjonen eller 

budskapet, men som beskrevet ovenfor så må bli enig om rollefordelingen. Mottakeren 

må også ha en forventning om senderen skal presentere informasjon, selv om det kan være 

det kan være en nokså intuitiv og automatisk prosess, som for eksempel hvis senderen og 

mottakeren går gjennom et dokument for å bekrefte det som er gjort, mottakeren har en 

forventning om kommunikasjons-akten, for han eller hun har vært med på å utvikle 

dokumentet. Dette kan føre til at mottakeren blir den typiske “automatiske mottakeren”, 

som bare tar imot informasjon uten å interagere i prosessen i det hele tatt. Noe som i 

utgangspunktet ikke er så veldig rart, da det sannsynligvis bare skal gå gjennom 

dokumentet og sjekke for eventuell mangler og feil (Rommetveit, 1972). Vi er spesielt 

interessert i situasjoner der det ikke er en automatikk i denne prosessen men en rekke 

bevisste handlinger og deltagelse i en prosess om felles utvikling av kunnskap og 

”reparasjon” av eventuelle misforståelser, slik at felles forståelse relativt kan raskt bli 

laget og deretter videreutviklet i samarbeid. 

2.2.2 Kontekst og praksisfelleskap 
En hver situasjon har en sosial ramme som handlingen er innbundet i, hvor det vi gjør må 

sees i forhold til konteksten og de kontekstuelle vilkårene. Konteksten er vanskelig å 

presisere, det er ikke noe som “påvirker” individet, men heller noe som en er en del av. 

Våre handlinger og vår forståelse av er en del av denne konteksten. Sosiale relasjoner og 

menneskelige aktivitet vil konstituere hverandre i dette spennet. I en analytisk perspektiv 

kan vi skille mellom ulike typer kontekster på ulike nivå - fysisk, kognitiv (mental), 

kommunikativ og historisk kontekt. De ulike kontekstypene kan ikke skilles i praksis, 

men er nyttig å skilles i en analytisk tilnærming (Säljö, 2001). Kunnskap, menneskelig 

tenkning og handlinger er situert i en kontekst som er en del av og integrert i 

sosiokulturelle praksiser (Säljö, 2001). Situert læring utforsker den situasjonsbestemte 

karakteren ved menneskelig forståelse og kommunikasjon (Lave & Wenger, 1991). 

Læring blir en naturlig del av den sosiale situasjonen, og sentralt spørsmål er hva slags 

sosialt engasjement som gir riktig kontekst for at læring skal skje. Dette innebærer en 

premiss om at mening, forståelse og læring er definert i forhold til “handlingskonteksten”. 
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Læring er prosess som skjer i en deltakende ramme i motsetning til i sinnet til individet. 

Situert læring er noe som ikke kan løsrives fra kontekst og sosiokulturell ramme, og 

forenklet sagt handler det om læring mellom novise og erfaren mediert av ulike redskaper 

og rammer for handling. Handling og praksis konstituerer hverandre, og relasjonen 

mellom redskap og handling varierer mellom ulike sosiale praksiser. Hver situasjon har en 

sosial ramme (jf. Goffman, 1974), der vi ved hjelp av tidligere erfaringer vet hvordan vi 

skal handle innenfor den rammen situasjonen kjennetegnes av.  

Lave og Wenger (1991) introduserte begrepet praksisfelleskap (Communities of practice) 

på  1990-tallet, og fremla at læring er knyttet opp mot felleskapet og de sosiale 

handlingene. Felleskapet sine egenskaper er så med på å heve, påvirke og utvikle 

kunnskapsnivået i gruppa. Det er ikke nødvendigvis “læreren” eller den erfarne som det 

viktigste for læringssituasjonen, men heller organisasjonen eller kulturen. Praksisfelleskap 

er sammensatt av relasjoner mellom mennesker, aktiviteter og samfunnet som utvikler seg 

over tid og i relasjon til hverandre. Et praksisfelleskap er et vilkår for kunnskap. I stedet 

for å lære gjennom deltakelse i det omkringliggende (gitte) felleskapet. En søker en 

kollektiv kunnskap. For at et fellesskap skal kunne karakteriseres som et praksisfelleskap, 

må gruppen ha et felles interesseområde, en felles deltakelse og en praksis der de kan 

utøve interessen sin og dele kunnskap med hverandre. Disse tre elementene utgjør 

grunnlaget for situert læring, der en ser læringsaktiviteten i tett sammenkobling med 

konteksten læringen skjer i. Det må likevel poengteres at Lave og argumenterer for at 

situert læring ikke må sees på som en hovedsaklig pedagogisk strategi eller læreform, men 

på en måte å forstå læring på (Lave & Wenger, 1991). 

Praksisfellesskap i jordbruket For å illustrere hvordan praksisfellesskap kan være i 

landbruket, kan vi se for oss at alle som er involvert i driften på en gård kan inngå i et 

praksisfellesskap. Av og til vil dette også kunne utvides til andre bønder, for eksempel i 

nabolaget eller de som driver med lignende produksjoner. Tilsvarende kan alle som jobber 

som rådgivere i en organisasjon som Tine inngå i et praksisfelleskap. Men det kan også 

eksistere flere praksisfellesskap blant rådgiverne i Tine. Dette kan for eksempel være 

knyttet til at de har ulike arbeidsfelt og arbeidsmåter. Noen arbeider spesialisert med 

fôrrådgiving for ku, mens andre har mer helhetlig veivalgs-rådgiving for bonden. Det kan 

også være praksisfellesskap på tvers av rådgiverorganisasjoner, hvis for eksempel 

kurådgivere arbeider tett med rådgivere for grovfôrproduksjon og fôringsrådgivere. 
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2.3 Datastøttet samarbeidslæring 
Det sosiokulturelle perspektivet hviler på idéen om at læring foregår i interaksjon med 

andre.  Datastøttet samarbeidslæringsfeltet (CSCL) blir av mange forskere knyttet til det 

sosiokulturelle perspektivet der de ser på hvordan mennesker lærer sammen ved hjelp av 

en datamaskinen (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). Dette feltet er i stadig utvikling, 

fra det først ble introdusert i 1989 som en reaksjon på isolert individuell læring gjennom 

kognisjon, til i dag hvor det anses som et anerkjent forskningsfelt med eget tidsskrift og 

egen konferanseserie.   

CSCL kan deles inn i to forskningstilnærminger sett fra et teoretisk-metodologisk ståsted, 

en systemisk og dialogisk. Den systemiske tilnærmingen ser på hvordan spesifikke 

verktøy i for eksempel teknologiske systemer støtter eller legger begrensninger for 

samarbeid, kunnskapspresentasjon og strukturen på kommunikasjon (Dillenbourg, 1999, 

ref. i Ludvigsen & Mørch, 2007) og hvordan de spiller inn på studenters kapasitet til å 

løse problemer (Arnseth & Ludvigsen, 2006 ref. i Ludvigsen & Mørch,2007). En 

dialogisk tilnærming derimot er basert på at læring er en sosial aktivitet og har dype røtter 

i sosiokulturelle perspektiver. Hovedfokus er hvordan en gruppe individer interagerer for 

å nå et felles mål, ved for eksempel mediering av verktøy som støtter læring. Som 

Vygotsky (1978) ser man også helheten i fysiske og symbolske verktøy, og det viktigste 

er språket (Ludvigsen & Mørch, 2007), mens fysiske verktøy er informasjons- 

kommunikasjons teknologi (IKT). 

Utviklingen av CSCL-feltet kan også sees på som et resultat av en økende forventning til 

de kunnskapsorienterte samfunnet, og det er potensialet til internett og teknologier slik 

som web 2.0 og den mulighet det gir for å koble mennesker på innovative måter som har 

gitt stimuli og drivkraft til CSCL-forskning (Stahl et al.,2006).  Tekniske fremskritt kan 

heller ikke ses i isolasjon i behandlingen av CSCL- utviklingen. Web 2.0 og dens 

mulighet til å engasjere lærende i sosial interaksjons gjør seg særlig gjeldende her 

(Ludvigsen & Mørch, 2007). Datamaskiner ble tidligere håndtert med skepsis i relasjon til 

læring og ble gjerne forbundet med kjedsomhet og asosial aktivitet. Inntil nylig var 

bruken av pensumbøker og annen informasjon gitt av læreren (Stahl et.al.,2016). 

Imidlertid reflekteres det i dag en annen virkelighet og CSCL representerer utviklingen av 

applikasjoner som bringer lærende på tvers av geografiske grenser sammen og tilbyr 

intellektuell utfoldelse, interaksjon og problemløsning (Ludvigsen & Mørch, 2007). I 

følge Stahl et. al. (2006) har det vært en gradvis utvikling fra teknologi tiltenkt den 
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individuelle, til teknologi som sikter til samarbeidende læring. I CSCL finner læringen 

sted, i tråd med det sosiokulturelle perspektivet, i synkron og asynkron mediert 

interaksjon med andre mennesker. Med dette har man skapt nye betingelser for læring. 

Sentrale forskningsspørsmål adressert innen CSCL-feltet inkluderer blant annet ifølge 

Ludvigsen & Mørch (2007) hvordan individer lærer med bestemte verktøy, hvordan små 

grupper interagerer og utvikler delt mening over tid, og hvordan institusjoner endrer og 

skaper nye forhold for læring og undervisning ved hjelp av IKT (slik som å ta i bruk Ipad 

i skoler). 

Samarbeidet mediert av datamaskinen forståes som det fremkommer av Stahl et. al. 

(2006) som en prosess der enkeltindivider forhandler og deler meninger omkring faglige 

eller tematiske problemer de står ovenfor. Samarbeid studeres ofte i sanntid (for eksempel 

i klasseromsstudier) og krever en koordinert, synkron aktivitet, og er et resultat av 

deltakerens forsøk på å konstruere og opprettholde delt forståelse for problemet som er 

utgangspunktet for en utforskende læringsprosess (for eksempel diskutere dilemma eller 

problemer med flere løsninger, samt argumentere for og imot de ulike løsningene). 

Læring blir med dette til i en samarbeidende konstruksjon av kunnskap der medlemmene 

er involvert i en felles problemløsende oppgave der ulike synspunkter fremmes og drøftes 

for å belyse ulike problemstillinger og komme frem til løsninger man kan enes om 

og/eller som kan anvendes lokalt (Stahl et. al., 2006). Som det fremkommer her er det 

praksisen av meningsdannelse i konteksten av en felles aktivitet som konstitueres i 

interaksjonen mellom medlemmene (Stahl et. al., 2006). 

2.3.1 Web 2.0 
Sentralt i utviklingen av CSCL-feltet er teknologien selv og internett som sådan. I den 

sammenheng kan vi tale om bevegelsen fra WWW til web 2.0. WWW kjennetegnes av 

statistiske og monologiske sider benyttet for lesing og innhenting av informasjon av 

brukere. Produksjon av innhold foretas av utviklere, men som ikke er i direkte kontakt 

med sluttbrukere (dvs. lesere). Første nettleser ble introdusert i 1995 og ga på mange 

måter startskuddet for en ny æra i forskningen på teknologistøttet læring og 

samarbeidslæring. Med dette følges også andre implikasjoner som en fornyet interesse og 

betydning av Vygotskys begreper om læring mediert av artefakter (Ludvigsen & Mørch, 

2007). Web 2.0 ble videre introdusert i 2004 og representerer et skifte fra monologisk og 

statisk til dialogisk og dynamisk.  Web 2.0 kjennetegnes av brukerskapt innhold, 

interaksjon og samarbeid. Web 2.0 tillater lesere å bli skrivere og konsumenter til å bli 
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prosumers. Dette ordet kommer fra å legge sammen ordene til tidligere separate aktiviteter 

“produsent” og “konsument” og betyr at brukeren blir en medprodusent av innholdet 

(Leino, Tranhua-Piiroinen & Sommers-Piiroinen, 2012).  Web 2.0 muliggjør og fasiliterer 

en større utnytting av kollektiv intelligens og nye former for kunnskapsproduksjon 

mellom individer i små og store grupper (Bergsund,2017), samt til sosial 

nettverksbygging og kunnskapsbygging på tvers av tid og sted. 

 

2.3.2 Tid/sted matrisen 
Det finnes mange ulike former samarbeidsverktøy i dag, og dette blir mer brukt i både 

utdanning og arbeidsliv. Noen av de mest utbredte formene for samarbeidsverktøy er 

Google Docs og Word Online, hvor man kan samskrive i et og samme dokument, så både 

kan fungere synkront og asynkront. Andre synkrone samarbeidsverktøy er Skype for 

business og Second Life, som benyttes i denne oppgaven. Slike verktøy åpner for å dele 

skjerm med hverandre, stille spørsmål eller holde et webinar. Mulighetene er dermed 

mange. Et asynkront samarbeidsverktøy som brukes mye er Facebook-grupper, som er 

uavhengig av tid og sted. 

Under er det en matrise som viser ulike måter å dele interaksjon på. Det er ikke alltid 

mulig å være til stede samtidig med andre mennesker, og det er mer vanlig å bruke 

teknologi på tvers av tid og sted. Matrisen deler seg opp i to dimensjoner, hvor den ene 

aksen i matrisen ser på stedsdimensjonen. Altså hvorvidt samarbeidet mellom to personer 

er samlokalisert eller geografisk spredt. Den andre aksen ser på tidsdimensjonen, altså 

hvorvidt samarbeidet er synkront (i sanntid) eller asynkront (ikke i sanntid). 

Ser vi i det i et historisk perspektiv med utgangspunkt i Web 1.0 og Web 2.0, så 

kjennetegnes Web 1.0 av mer asynkrone teknologier, og før Web 2.0 -teknologien kom på 

banen var det vanskeligere å jobbe med nettbaserte samarbeidsverktøy. 
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  Figur 7: Tid/sted matrisen (CSCW) (Johansen, 1988). 

2.4 Kunnskap 
Kunnskap er en ressurs som man kan ta i bruk for å løse et problem, eller for å håndtere 

kommunikative og praktiske situasjoner på en praktisk måte. Det er med å hjelpe et 

individ med å se et problem eller et fenomen som noe kjent og noe man har erfaring med. 

Kort oppsummert er kunnskap en ressurs for å kunne se og handle i konkrete i situasjoner 

(Säljö,2001). I dette tilfelle skal vi se på kunnskap ut i fra en teoretisk ramme der 

kunnskap eller å vite blir analysert som en aktiv prosess gjennom samarbeid med andre og 

mediert av samarbeidsteknologi. Denne prosessen er mediert, situert, provisorisk, 

pragmatisk og omstridt. Blackler (1995)  fremmer en tilnærming til kunnskap der det i 

større grad er nødvendig med en aktiv prosess som fokuserer på hvor man får kunnskap 

fra, hvordan disse systemene endrer seg og prosessene generere ny kunnskap (Blackler, 

1995). Fra et slikt perspektiv ser man ikke på kunnskap som isolert fra aktiviteten den er 

knyttet opp til. Dette er et perspektiv som vil bli fulgt i denne i oppgaven og som er tett 

knyttet til sosiokulturell teori (Vygotsky, Wertch, Säljö, årstall) 

2.4.1 Kunnskap og kunnskapsformer i landbruket 
Landbruket blir karakterisert som en kunnskapsintensiv affære, og rådgiverne til bønder 

må stadig utvikle kunnskapen sin fordi feltet er stadig i utvikling ettersom som nye 

redskaper, teknikker og organisk materiale endrer seg. Her skilles det i hovedsak mellom 

to ulike former for kunnskap hos rådgiverne: ekspertise (subject matter knowledge) og 
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kunnskap for optimal rådgivningsteknikk og interaksjonsevner (Klerkx og Proctor, 2013). 

Lundvall og Johnson´s (1994) fremmer en kunnskapstypologi som skiller mellom know-

what, know-why, know-how og know-who. Know-what referer til kunnskap om fakta, 

slik som observasjon, klassifikasjon eller måling. Det er det en vanligvis kaller 

informasjon, det konkrete som kan bli delt ned i mindre sekvenser. Know- why er 

kunnskap om prinsipp og lover omkring naturfenomen, menneskesinnet eller samfunnet. 

Slik kunnskap har vært svært viktig for den teknologiske utviklingen innenfor 

vitenskapsbaserte bransjer. Know-how er egenskaper, det si evnen til å gjøre noe. Vi 

snakker her om ferdigheter som ofte er kontekstbaserte og reflekterte i handling. Tilslutt 

fremmer Lundvall og Johnson (1994) know-who, som innebærer informasjon om hvem 

som vet hva, altså nettverk for kunnskap. Kunnskapsformene er komplementære og 

utfyller hverandre, gjerne via interaksjon (Lundvall og Johnson, 1994). For rådgiverne i 

landbruket er det essensielt at de mestrer å kombinere de ulike kunnskapsformene for å 

kunne koble komplekse utfordringer til generell kunnskap og overføre dette til kundens 

kontekst (Ingram & Morris, 2007). Spesielt viktig blir det også å lære og ha tilgang på 

kunnskap. Når rådgiverne har kjennskap til know-whom er grensesnittet for å holde på 

kunnskapen i rådgivningstjenesten (Mostraum, 2017) 

I “Beyond fragmentation and disconnect: Networks for knowledge exchange in the 

English land management advisory system” diskuterer Klerkx og Proctor (2013) hvordan 

endringer innenfor organiseringen av landbruksrådgivningen fører til mindre interaksjon i 

landbruksrådgivningen som organisasjon, så vel som mellom rådgivningen og 

vitenskapen. Det er usikkert i hvor stor grad rådgivningen har kapasitet til å innlede ny 

kunnskap, og dette har resultert i økende interesse for hvordan rådgiverne får tak i ny 

kunnskap for å kunne tilby tilstrekkelig tjenester til kundene sine. Resultatet fra Klerkx og 

Proctor (2013) sin forskning på rådgivningstjenester innenfor landbruk i England viser til 

at rådgiverne opprettholder og utvikler kunnskapsbasen sin ved involvering i ulike 

nettverk. Hvert nettverk er sentralisert, distribuert og desentralisert, og benytter seg av 

ulik sosial kapital (Bergsund, 2017). For å få tak i kunnskapen som trengs for å løse 

komplekse forespørsler fra kundene eller medlemmene, må rådgiverne benyttes seg av 

distribuerte nettverk som bygger på uformelle praksisfelleskap (jf. Lave & Wenger, 1991) 

innenfor sine egne rådgivningsdomener, karakterisert som ved binding av sosial kapital. I 

tillegg er det nødvendig for rådgiverne å ha tilgang til et bredere “network of practice” 

som innebærer en tilknytning til flere rådgivere fra andre profesjoner, som er avhengig av 

brobygging av sosial kapital. For å optimalisere interaksjonen mellom profesjonene, 
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mellom rådgivere og vitenskapsfeltet, kan enten formelle og uformelle “brokers” i form 

av profesjonelle bindinger eller organisasjoner spille en større rolle (Bergsund,2017). 

Profesjoner i denne sammenhengen kan sees på som “knowledge management 

organisations” som er sammensatte av “workers operating in uncertain and contingent 

settings who must solve new problems in the course of production. They must creatively 

apply the tools of their trade and develop new production routines” (Wolf ref. i Klerkx & 

Proctor, 2013). For profesjoner innenfor rådgivningssektoren innenfor 

rådgivningssektoren innebærer nye produksjonsrutiner for å opprettholde riktig og 

adekvat kunnskap for å kunne tilby kunden en tjeneste som gir det de trenger. Klerkx og 

Proctor (2015) drar en parallell til kunnskapsintensive selskap (KIBS), som kan defineres 

som organisasjoner der de i stor grad er avhengige av profesjonell kunnskap siden de 

driver med kunnskapsbaserte tjenester. Litteraturen omkring KIBS identifiserer ulike 

rådgivere optimaliserer ekspertisen sin på for å levere tilstrekkelige tjenester til kundene. 

En måte er kunnskapsoverføring mellom andre rådgivere i organisasjonen, gjennom både 

formelle og mer uformelle situasjoner. Ved at rådgivere er mobile innenfor ulike deler av 

organisasjonen, oppstår det nye koblinger mellom rådgivere som legger til rette for læring 

av hverandres ekspertise (Klerkx og Proctor , 2015) . Et annet sted for 

kunnskapsutveksling er gjennom interaksjon med klienter. Tilbudene og tjenestene 

innenfor KIBS er ofte utviklet i samarbeid med kunden, som igjen gir gjensidig læring og 

kunnskapsutveksling mulig. Et tredje område for læring kan være gjennom deling av 

klienter med andre rådgivningsorganisasjoner, eller samhandling gjennom mer formelle 

knutepunkt, slik som medlemorganisasjoner for rådgivere innenfor landbruksnæringen i 

Norge. Den fjerde læringsarenaen er gjennom direkte interaksjon eller samarbeid med 

forskere som har kjennskap til ny kunnskap.  

Know-who (jf. Lundvall & Johnson, 1994) hos rådgivere og de ulike grensesnittene for 

kunnskapsutveksling kan sees på som sosial kapital. En typologi utviklet Smedlund 

(2008) refererer til at ulike typer kunnskapsutveksling krever ulike typer nettverk: 

sentralisert, distribuert og desentralisert. Den sentraliserte nettverket er tilstrekkelig for å 

opprettholde kunnskapen for utføre rutinepreget problemløsning, problemer som er kjente 

og har et velkjent løsningsforslag. Det er ofte snakk om eksplisitt kunnskap som eventuelt 

kan slåes opp i en database. Her er det i liten grad snakk sosial kapital. Mer kompliserte 

problemer inneholder utfordringer som en ikke har vært borte i før, og her blir det viktig 

med know-how. En må benytte seg av eksisterende kunnskap på en ny eller kreativ måte, 
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og dette krever et desentralisert eller distribuert nettverk. Sistnevnte kan sammenlignes 

med praksisfelleskap (jf. Lave & Wenger, 1991). 

I et slikt nettverk kan en benytte seg av de andre “medlemmene” sin erfaring og 

kompetanse for å komme frem til den beste løsningen. Den er løse bånd mellom aktørene 

i distribuerte nettverk, som er basert på brobygging (bridging) av sosial kapital og nærmer 

seg mer en form for “network of practice” (NoP) enn “communities of practice” (CoP) 

(Lave & Wenger, 1991).  Det er likevel tendenser til begge deler. Desentraliserte nettverk 

er en kilde til “potensiell kunnskap”, og involverer kontakt med aktører utenfor de 

etablerte NoP og CoP som rådgiver er en del av. I interaksjon med disse aktørene blir en 

utfordra i tankesettet og etablerte arbeidsmetoder, slik at nye idéer og kunnskap kan dukke 

opp. Det er ulike utfordringer knyttet til kunnskapsutveksling innenfor rådgivningsfeltet. 

Et av elementene går på at det kan være utfordrende å tenke kreativt, innovativt og i nytt 

rådgivningsmiljøet på grunn av “group think”. I organisasjoner med etablerte 

arbeidsmåter, praksiser og rutiner kan det ligge som en hindring i at gruppemedlemmene 

alltid ender opp med samme løsning som før de jobbet sammen, eller at alle blir enige 

uten at en klarer å se på saken i et nytt lys fordi det kan kreve ekstra arbeid. En annen 

faktor er utfordringen omkring det å ha nok fakturerbare timer, eller at det rett og slett 

ikke er tid til å fokusere på kunnskapsutveksling på grunn av andre oppgaver med høyere 

prioritet (Klerkx og Proctor, 2013). 

2.4.2 Læring i arbeid 
Det skilles ofte mellom formell og uformell læring på arbeidsplassen, og det vil være 

problematisk å se på de to læringsformene i opposisjon til hverandre (Malcolm, 

Hodkinson & Colley, 2003). Ofte blir formell og uformell læring presentert som to 

separate paradigme. 1) Uformell læring er nedfelt i hverdagslige praksiser, som 

inneholder i hovedsak horisontal kunnskap og foregår i en ikke pedagogisk setting (dvs. 

uten predefinerte læringsmål og vurdering). Mens 2) Formell læring er kunnskap som er 

tilpasset undervisning med det formål å lære bort viktig kunnskap til individer innenfor 

strukturerte læringsrammer. Malcolm et. al. (2003) slår fast at undersøkelsene deres på 

området viser at en ikke kan snakke om en polarisering av de to. Egenskaper av både 

formell og uformell karakter er til stedet i alle læringssituasjoner, men det gjensidige 

forholdet mellom de to varierer fra situasjon til situasjon. I et analytisk perspektiv vil det 

likevel være mulig å skille de formene for læring, men det vi ikke si at en ekskluderer den 
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ene fra den andre. Det er likevel slik at den ene formen vil være mer aktuelt i enkelte 

situasjoner enn den andre. 

I  artikkelen ”Design and use of an integrated work and learning system” av Mørch og 

Skaanes (2010) skiller de mellom begrepene primær- og sekundærarbeid i tilknyting til 

læring på arbeidsplassen. Primærarbeid refererer til pliktoppgaver som er ein del av det 

daglige arbeidet, mens sekundærarbeid er arbeid som er knyttet opp mot trening, utvikling 

og opplæring. På en arbeidsplass er ofte primærarbeidet som ligger i hovedfokus, mens 

sekundærarbeid i mange tilfelle blir nedprioritert. Mørch og Skaanes (2010) trekker fram 

at sekundærarbeid er vesentlig for utvikling i en arbeidssituasjon, og støtter opp under 

primære arbeidsoppgaver. Fokus på og oppfølging på sekundære arbeidsoppgaver er 

avgjørende for utvikling og for at jobben skal bli gjort på best mulig måte. Læring på 

arbeidsplassen er i stor grad drevet av krav som er situasjonsbundne, og vil variere ut ifra 

hvilke mål arbeidsplassen setter, eller problemstillinger en står overfor i jobben 

(Mostraum, 2017). Det finnes ulike læringsstrategier for problemløsning relatert til læring 

i arbeid og secondary work. Ifølge Fischer (2013) er arbeid i denne sammenhengen 

karakterisert som kreativ problemløsning, der fremgangsmåten ikke er tydelig definert. 

Slik problemløsning er ofte nødvendig i situasjoner der ”svaret ikke er kjent” (Fischer, 

2013). Det er tre nivå av læringsstrategiar for læring i arbeid: 1) Fix it, 2) Reflect og 

3)Tutorial.  I mange tilfeller er arbeidslæring ofte avgrensa til opplæring, der kurset er 

skilt fra konteksten emnet er relevant i (tutorial level). I andre samanhengar skjer læring 

ved refleksjon over ulike alternativ, der en veier for og i mot for å finne det som er best 

egnet for å løse et problem (reflect level). I andre tilfeller er en interessert i en ”quick fix”, 

der målet ikke er å lære noe nytt, men å løse et problem for å kunne fortsette arbeidet uten 

forstyrring.  

De multiple læringsstrategiene kan sees i lys av problemstillingene en står overfor ved 

sekundærarbeidsoppgaver (jf. Mørch & Skaanes), der en ikke har en fasit for hvordan en 

løser problemet. Læring i slike situasjonar kan i dette tilfelle kobles opp mot uformell 

læring. Refleksjonsnivået til Fischer (2013) er inspirert av Schön (1983) sitt perspektiv 

om “the reflective practitioner”. Schön (1983) utfordrer den konvensjonelle tilnærmingen 

til profesjonell praksis, som tilsier at den profesjonelle ved problemløsning opererer ved å 

nytte formell – eller teknisk kunnskap. Schön (1983) argumenterer for at dette ikke er det 

eneste grunnlaget til problemløsningen. I realiteten benytter de seg ofte av en implisitt 

kunnskap, som er linket til spesielle aktiviteter, såkalte ”kunnskap-i-handling”. I tillegg 
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utvikler fagpersoner et ”repertoar” av løsninger og lærer seg hvordan de skal omforme 

vanskelige problemer til noe de kan håndtere hurtig. Det avgjørende for fagpersoner eller 

profesjonelle er evnen deres til refleksjon og spesielt til å anvende refleksjon til å løse 

konkrete problem der og da. Det er viktig for både utvikling, daglig praksis og 

kontinuerlig forbedringer. Refleksjon ifølge Schön (1983) inkluderer refleksjon-i-

handling (midt i en aktivitet) og refleksjon-om-handling (etter en aktivitet). Ved 

refleksjon-i-handling ender en opp med en reflektert kunnskap, som sitter godt i minnet 

siden det er en tett kopling mellom refleksjon og refleksjon-i-handling, samtidig som at 

det er tett kopling mellom handling og refleksjon-i-handling (Schön, 1983). 

 

 

 

Figur 8: Multiple 

læringsstrategier jf. Fischer 

(2013) 
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3 Metode  
Målet med oppgaven er å svare på den overordnete problemstillingen «Hvilke muligheter 

og hindringer kan bruken av synkrone digitale samarbeidsverktøy gi for 

grupperådgivning av ammekubønder?». For å kunne svare på problemstillingen er det 

viktig å ta de riktige valgene rundt metoden og hvordan innsamlet data blir analyser med 

ulike teknikker. I denne oppgaven ønsker jeg å få god dybdekunnskap om 

problemstillingen og forskningsspørsmålene, og er dermed ute etter god og detaljert 

informasjon om informantene og prosessene rundt grupperådgivning med synkrone 

digitale verktøy. Ved å bruke kvalitativ metode har jeg mulighet til å få detaljert 

informasjon om informantene og prosessene rundt ved å få frem erfaringer og opplevelser 

(Kvale og Brinkmann, 2009).  

 

På det øverste nivået i metodevalg står en ovenfor valget mellom kvantitativ og kvalitativ 

metode. Vi har valgt kvalitative metode da det gir mulighet til å få mye mer detaljert 

informasjon ved å gå i dybden på visse problemstillinger som i et sosiokulturelt perspektiv 

vil involverer å gå i dybden på informanters samtaler, både i intervjuer med forskere og i 

interaksjon med andre informanter. Virtuell etnografi ble benyttet for å samle inn data i tre 

ulike settinger: Second Life, Skype for Business og Facebook. Denne metoden brukes for 

å forske på internettsamfunn. Observasjonen som ble gjort i Second Life og Skype for 

Business er eksempler på virtuell etnografi i synkrone samarbeidsomgivelser, mens 

bruken av Facebook er et eksempel der virtuelle metoder brukes på en asynkron 

samarbeidsomgivelse. 

3.1 Kvalitative metoder                     
Studien i oppgaven tar utgangspunkt i kvalitativ metode, og forskningsspørsmålene blir 

tilnærmet ved informantenes meninger, forståelser og holdninger. Kvalitativ studie 

kjennetegnes ofte ved observasjon, uformelle samtaler eller ustrukturerte intervjuer 

(Befring, 2010). I følge Kleven, Hjaldemaal og Tveit (2011) er kvalitative metoder en 

betegnelse for en familie av metoder som preges av et mangfold i typer data og analytiske 

framgangsmåter som gradvis har blitt mer akseptert innenfor samfunnsvitenskapen. 

Kvalitative metoder profilerer seg som et alternativ til kvantitative metoder som anses 

som en annen empirisk tradisjon. Forskjellen mellom metodene ligger i at de kvantitative 

metodene genererer data som tillater numerisk analyse, mens de kvalitative metodene 
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søker forståelse og beskriver fenomener i dens kontekst. (Silverman, 2015). Dermed blir 

forskeren selv et viktig instrument i fortolkningen. Kvalitative metoder bygger derfor på 

teorier om fortolkning og menneskelig erfaring, hvor målet er å oppnå en forståelse av 

sosiale fenomener (Thagaard, 2011). 

Ved valg av den kvalitative metoden, vil dette gi meg en større forståelse for hvordan 

informantene i casen opplever grupperådgivningsprosessen, og spesielt bruken av det 

digitale samarbeidsverktøyet. Dersom jeg hadde valgt kvantitativ metode, hadde jeg fått 

for lite dyptliggende kunnskap om tema og forskningsspørsmålene. Den kvalitative 

metoden har også evnen til å gi hvorfor og hvordan-informasjon til 

forskningsspørsmålene, i stedet for bare hva.Ved kvalitativ metode får jeg større mulighet 

til å evaluere, fortolke og forklare en ting, og bidra til å synliggjøre virkeligheten, enn om 

jeg for eksempel skulle brukt en kvantitativ metode (Ashley, 2012). I denne oppgaven vil 

det være mest hensiktsmessig å bruke semi-strukturert intervju og deltakende observasjon 

for å få tak i den kontekstuelle informasjonen jeg trenger. Denne informasjonen vil bidra 

til å kunne forstå informantene på en best mulig måte, samt få god data slike at jeg kan 

svare på forskningsspørsmålene mine. 

3.1.1 Casestudie 
Studien er basert på en casestudie, som kan kjennetegnes ved at det involverer et lite 

antall personer og brukes ofte i pilotstudier (Befring, 2010). Case-studie kan defineres 

som “A case study is an empirical enquiry that investigates a contemporay phenomenon 

in depth and within its real life context, especially when the boundaries between 

phenomenon and context are not clearly evident” (Yin, 2009, s. 18). Fordelen ved bruk av 

casestudier er at de tillater forskeren å ta for seg et fenomen i dybden, i sin kontekst 

(Silverman, 2015). Studiet i denne oppgaven tar utgangspunkt  i to 

grupperådgivningsprosesser mellom rådgivere fra Nortura og bønder 

(ammekuprodusenter), hvor målet er å få praktisk erfaring med IKT-basert 

grupperådgivning og få en mer effektiv samhandling mellom bonde og rådgiver. 

Casestudiet er relevant fordi temaet tar for seg et fenomen som er uatskillelig fra sin 

kontekst og har flere relevante deltakere, og dermed er casestudie en fruktbar 

fremgangsmåte (Yin, 2009). En generell oppfatning av casestudier er også̊ at den er 

avgrenset til en empirisk enhet, som i mitt tilfelle er ammekuprodusenter i gruppen. Mer 

konkret omhandler casestudier gjerne ”hvorfor” eller ”hvordan” spørsmål, noe min 

problemstilling innehar. Her har forskeren liten grad av kontroll over hendelsene, og 

studien er et nåtidig fenomen (Yin, 2009). Ettersom min problemstilling ønsker å 
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undersøke hvordan synkrone og asynkrone samarbeidsverktøy fungerer som medierende 

pedagogisk verktøy i en IKT-basert grupperådgivning, var casestudie derfor et 

hensiktsmessig design. 

3.1.2 Virtuell etnografi 

Prosjektet skal bruke Facebook-gruppe som støtte for refleksjon og diskusjon mellom 

gruppemøtene, derfor vil virtuell etnografi bli benyttet for å samle inn data. Denne 

metoden brukes for å forske på internettsamfunn (Hine, 2015). Etnografi som 

forskningsmetode er karakteristisk ved dens nedfelte erfaringer brukes som primærkilde 

for oppdagelse, og berømmer forskerens involvering i feltet (Hetland & Mørch, 2016). På 

denne måten kan jeg som en deltakende etnograf bringe tilbake innsikt fra innsiden som 

eller ikke hadde vært mulig (Hine,2015). 

Min deltakelse i Facebook-gruppen vil være begrenset, siden jeg invitert inn på bakgrunn 

av jeg skal forske på dette og er ikke en av ammekuprodusentene. Min rolle i denne 

Facebook-gruppen vil være en passiv deltaker, og vil opptre som en flue på veggen 

(Hetland & Mørch,2016). Hine (2015) hevder at dette likevel vil genere innsikt og 

kunnskap siden man er i nær observasjon av forskningsobjektet. Dette er det mest 

signifikante aspektet ved etnografens metodologiske orientering, som innebærer at det 

tillates en direkte opplevelse av feltet som beskytter mot en forenklet retroperspektiv og 

annenhånds tolkning. Planen var at jeg skal følge Facebook innleggene fra oktober 2017 

og frem til mars 2018. Men denne gruppen ble i stede brukt som en kommunikasjonskanal 

mellom forskere, rådgivere og bønder til å avtale møtetid . Kozinets (2010) skiller mellom 

pur og hybrid variant av virtuell etnografi og bruker betegnelsen netnografi. Vi har 

benyttet en hybrid variant hvor det veksles mellom å observere informantene online og 

ansikt-til-ansikt (f.eks. fokusgruppeintervju). 

3.2 Datainnsamling 
Datainnsamlingen har skjedd gjennom observasjon, virtuell etnografi og 

fokusgruppeintervju. Ved første datainnsamling var vi «fluer på veggen» under 

oppstartsseminaret for ammekubønder hos Nortura på Rudshøgda og tok feltnotater og 

videoopptak. Informantene fikk innføring i to synkrone samarbeidsverktøy Second Life 

(SL) og Skype Business (SB), og tema som ammekuprodusentene ønsket veiledning på 

ble diskutere med rådgivere og ammekuprodusentene sammen. Den andre delen av 
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datainnsamlingen foregikk gjennom skjermopptak av grupperådgivningen mellom 

rådgiver og bønder i Second Life og Skype for Business, hvor det ble gjennomført tre 

rådgivningsmøter i hver av teknologiene. Under møtene i SL og SB var forskerne igjen 

«fluer på veggen» og tok skjermopptak av grupperådgivningen som foregikk i disse 

omgivelsene. Under disse seansene var hver person lokalisert på sitt arbeidssted (gård, 

kontor, etc.). Alle forskere i prosjektet var å tilstede via et påloggingsnavn og 

mikrofontilgang. Data som ble samlet ble lagret med skjermopptaksvideo (TechSmith 

Relay) og ble i etterkant transkribert og/eller oppsummert av en av forskerne. 

Bøndene (ammekuprodusenter) og rådgiverne fra Nortura ble ved oppstartsmøte delt i to 

grupper knyttet til henholdsvis Second Life og Skype for Business. Det var to forskere 

knyttet til hver gruppe, som fulgte disse gruppene i tre påfølgende virtuelle møter, i 

perioden januar 2017-mars 2018. Siste del i datainnsamlingen besto av et 

fokusgruppeintervju, og ble gjennomført hos Nortura på Rudshøgda. Målet med 

fokusgruppeintervjuet var å få mer innsikt i bøndenes perspektiver og erfaringer. 

Fokusgruppeintervju er velegnet til å finne forbedringsområder deltakerne savner, samt gi 

tilbakemeldinger om hva som bør gjøres annerledes, få respons på idéer eller som del av 

utvikling av nye tiltak. Dette er også med på å avklare og belyse et bestemt emneområde 

gjennom en samtale. Poenget med å samle en gruppe i stedet for å intervjue deltakerne 

enkeltvis, er for at deltakerne skal kunne forholde seg til hverandres meninger.     

Det ble i tillegg dannet en hemmelig/lukket Facebook (FB) gruppe, hvor 

ammekuprodusentene kunne diskutere og dele erfaringer/kunnskap med hverandre. I 

etterkant viste det seg at FB gruppen ikke ble benyttet til dette formålet men ble i stedet 

brukt til å koordinere møtetidspunktene for de virtuelle møtene i SL and SB. 

 

 

 

 

 

Figur 9: Facebook-gruppe ble brukt til å avtale møter eller melde deltakelse slik som her 
ved avstemning via «Facebook polls» for å planlegge det tredje virtuelle møtet i Second 
Life. 
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 3.2.1 Utvalgsprosessen 

Den vanligste utvalgsprosessen som gjennomføres ved kvalitative studier er strategisk 

utvalg. Ved strategisk utvalg blir informantene valgt ut på bakgrunn av egenskaper eller 

kvalifikasjoner som passer til studiens problemstilling og forskningsspørsmål 

(Lund,2002). Denne oppgaven har valgt strategisk utvalg som utvalgsprosess, hvor 

metoden som skal utføres er en typisk ikke-sannsynlighetsutvelging. Utvelgingen ble gjort 

i regi av ledelsen i prosjektet «Kompetent Bonde», hvor vi forskere fikk tilgang på 

rådgivere som skal intervjues og observeres. Bøndene som blir valgt ut er deltakere i 

oppstartseminaret for ammekuprodusenter, som de samme rådgiverne har ansvar for. 

Det som karakteriserer ikke-sannsynlighetsutvelging er hvor en stor del eller de fleste i 

populasjonen har null sannsynlighet for å bli utvalgt (Lund, 2002). Ved tilfeller hvor man 

velger utvalget selv, blir ofte utvalget ikke generaliserbart. Bakgrunnen for valg av en slik 

utvelging er fordi informantene som er valgt ut er de som er tilgjengelige og relevante for 

casen jeg skal undersøke. Casen ønsker å undersøke bestemte rådgivningssituasjoner, og 

dermed vil det ha fungert dårlig med en sannsynlighetsutvelging, fordi ved en slik 

utvelging hadde det gitt alle i populasjonen en viss mulighet til å bli med i utvalget (Lund, 

2002). 

  

3.2.2 Observasjon 
 I følge Thagaard (2011) er deltakende observasjon en metode som er meget godt egnet til 

å studere relasjonene som oppstår mellom informantene, hvor forskeren kan fokusere på 

de sosiale situasjonene som oppstår. Samtidig er det en god metode for studier som 

foregår i et nytt felt hvor forskeren ikke har nok forhåndskunnskap om hva studien vil gi 

av informasjon. 

 Ved første datainnsamling var jeg og forskerteamet bak “Kompetent bonde” fluer på 

veggen under oppstartsseminaret for ammekubønder hos Nortura, hvor vi tok feltnotater 

og videoopptak. Under oppstartsseminaret hjalp vi også til med å sette opp Second Life og 

Skype Business, og lagde også en oversikt over temaer som ammekuprodusentene ønsket 

veiledning på og ting de ønsket å diskutere med andre ammekuprodusenter. Det ble i 

tillegg dannet en hemmelig Facebook-gruppe, hvor ammekuprodusentene kunne diskutere 

og dele erfaringer/kunnskap med hverandre. Vi gjorde tilsvarende da vi gjennomførte den 
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andre delen av datainnsamlingen, hvor vi skulle ta skjermopptak av grupperådgivningen 

som foregikk på Second Life og Skype  forBusiness. Alle forskere i “Kompetent bonde”-

prosjektet var tilstede via et påloggingsnavn og mikrofontilgang, og fulgte med på 

fjernerådgivningen som fluer på veggen. 

 Det at vi forskere var fluer på veggen under grupperådgivningen er et viktig tema hvor 

det skilles mellom deltaker eller observatør om observasjonen er åpen eller skjult og hva 

nærværet fra forskere har å si for utfallet av observasjonen (Thagaard, 2011). Når vi som 

forskere er tilstede, er det klart at vi har en påvirkning gjennom at vi presenterer oss og 

forklarer hva studien innebærer. Siden vi forskerne deltar som fluer på veggen og ikke 

interagerte med informantene under selve observasjonen, kan det diskuteres om dette var 

en observasjon uten deltakelse. Men siden at vi hadde påloggingsnavn og var en liten 

forstyrrelse, velger jeg å si at det var en deltakende observasjon. Grunnen til det, er blant 

annet fordi jeg vil et kvalitativt forskningsintervju med informantene i etterkant 

(Thagaard, 2011). 

3.2.3 Fokusgruppe intervju 
Hensikten med kvalitative forskningsintervju er å forstå deler av informantenes 

perspektiver og erfaringer. Måten intervjuet er strukturert på er tilnærmet lik en vanlig 

samtale, men inneholder en spesifikk tilnærming og spørsmålsstillingsteknikk (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuprosessen kan legges opp i syv faser, hvor fasene er som 

følger: tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analyser, verifisering og til 

slutt rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er nå slik at det ikke finnes regler og 

normer eller en enkelt standard for gjennomføring av et intervju, men Kvale og 

Brinkmann (2009) påpeker at de skal velges enkelte standardtilnærminger og teknikker 

for hver av fasene i intervjuprosessen. 

Når et intervju blir gjennomført i en gruppe, kalles dette fenomenet for et 

fokusgruppeintervju. Fokusgrupper er en populær form av kvalitativt forskning som blir 

brukt til å samle meninger og perspektiver raskt i en beslutningstakingsprosess.  Den 

dynamiske interaksjonen i en fokusgruppe gir noen utfordringer samtidig som at den gir 

mange interessante funn. Et fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju, hvor 

intervjuet blir ledet av en eller to personer med mellom seks til ti informanter (Kozinets, 

2010). En slik intervjutype har en uformell form, hvor det er mulighet for deltakerne med 

å komme med egne temaer og innspill. Gjennom en slik intervjuform, kan man få frem 

mer informasjon enn ved å intervjue ett og ett gruppemedlem. Fokusgruppeintervju er 
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velegnet til å finne forbedringsområder deltakerne savner, samt gi tilbakemeldinger om 

hva som bør gjøres annerledes, få respons på idéer eller som del av utvikling av nye tiltak. 

Dette er også med på å avklare og belyse et bestemt emneområde gjennom en samtale. 

Poenget med å samle en gruppe i stedet for å intervjue deltakerne enkeltvis, er for at 

deltakerne skal kunne forholde seg til hverandres meninger.  I denne oppgaven har jeg 

brukt fokusgruppeintervju som oppfølging og utdyping av datamaterialet som er blitt 

samlet inn. Ved en slik intervjumetode gir det meg muligheten til å komme dypere og 

mere konkret ned i kvalitative problemstillinger enn hva jeg for eksempel vi gjennom 

åpne spørsmål i spørreskjemaundersøkelser (Kozinets, 2010). 

3.3 Analysetilnærming 

3.3.1 Tematisk analyse                            

Braun & Clarke (2006) beskriver tematisk analyse som en analysemetode som i stor grad 

legger til rette for de kvalitative aspektene ved dataene som blir analysert, hvor metoden 

er i liten grad avgrenset. Denne metoden er god for identifisering, analysere og for å finne 

mønstre eller temaer i et datamateriale. Bakgrunnen for at jeg velger å bruke tematisk 

analyse er fordi jeg ønsker å sammenligne informantenes meninger, erfaringer og 

opplevelser av bruken av samarbeidsverktøyene. Det vil også bli enklere å besvare 

forskningsspørsmålene mine, siden en tematisk analyse i stor grad legger til rette for de 

kvalitative aspektene ved dataene mine. 

Ved å bruke tematisk analyse kan ha flere fordeler som fleksibilitet, på grunn av den 

teoretiske friheten, som igjen kan bidra til et detaljert og rikt datamateriale. Det er to 

fremgangsmåter å utføre en tematisk analyse på, hvor man først må velge datasett. 

Hvilken fremgangsmåte man velger avhenger om man kommer til dataene med et sett 

spørsmål (forskningsspørsmål i dette tilfelle) eller ikke. I dette tilfelle har det blitt 

formulert en rekke forskningsspørsmål før datamaterialet ble samlet inn. Det er vanlig at 

datamaterialet kan ha flere former, og det skal i tillegg utføres semi-strukturert intervju og 

observasjon. Datasettet kan bli identifisert med en analytisk interesse for temaene i 

dataene, og datasettet blir da alle tilfeller i datamaterialet hvor temaet blir referert (Braun 

& Clarke, 2006). Under prosessen er det også viktig å redegjøre for prosessen bak den 

tematiske analysen, slik som hva er blitt gjort og hvorfor. Årsaken til dette er for å kunne 

evaluere forskningen, eller å kunne sammenligne med andre studier på samme tema. Det 

kan derfor bli problematisk dersom andre forskere skal ta i bruk dette i andre relaterte 
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studier, og ikke får vite om hvordan analysen ble utført eller hva slags grunnlag som lå til 

rette for analysen (Attride-Stirling, 2001, ref. i Braun & Clarke, 2006). 

 

Figur 10: Fasene i tematisk analyse. Tilpasset Braun & Clark (2006) 

3.4 Etiske vurderinger 
Etiske implikasjoner er noe som hører med ved kvalitativ forskning, og det skyldes av 

forskningen er sosial, med menneskelige informanter, noe som igjen gjør at du et ansvar 

for anonymiteten til informantene (King & Horrocks, 2010). Informantene har også gitt 

samtykke for å bli observert og intervjuet, og fått beskjed om alt som skal publiserer skal 

anonymiseres på best mulig måte. Første steget som ble gjort var å sende en søknad til 

NSD, hvor prosjektet ble forklart i detalj og hva slags data som skulle bli samlet inn. 

Dette studiet har som hensikt å få mest mulig dyptliggende kunnskap, og ikke samle mest 

mulig kontaktinformasjon og bruke det i analysen. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver om tre retningslinjer for etikk: informert samtykke, 

konsekvenser og forskerens rolle. Gjennom dette prosjektet vil disse retningslinjene stå 

sentralt. Både Kvale & Brinkmann (2009) og Befring (2010) påpeker at det er viktig å 

anonymisere i stor grad, blant annet ved sånn som allerede er gjort at all 

kontaktinformasjon og annen informasjon som kan gjenkjenne informantene må 

behandles mest mulig konfidensielt (Befring, 2010). Informantene har også blitt informert 

ved et samtykkebrev om at alt skal være anonymisert. Informert samtykke betyr da at alle 

informanter må bli informert om at det skjer forskning og at studiet har visse definerbare 

prosesser og forventede utfall. Dette betyr også informanten har muligheten til å hoppe av 

forskningen gjennom informert samtykke. Informantene har også gjennom informert 

samtykke rett til å hoppe av forskningen når som helst (Angrosino, 2012). 
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3.5 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 

3.5.1 Validitet 
 I vitenskapelig forskning er validitet en betegnelse på hvor godt man klarer å måle det 

man har til hensikt å måle eller undersøke, hvor det er tolkningen av dataene som 

valideres og ikke selv målemetodene eller testene. Dette vurderes opp mot spørsmålet om 

resultatene av forskningen representerer den virkeligheten vi har studert (Silverman, 

2015). Casestudier er ofte forbundet med kvalitativ forskning, men i følge Yin (2009) kan 

også casestudier brukes hos kvantitative metoder for å gi en dypere forståelse av 

casestudiet. Det er imidlertid en uenighet om hvorvidt validitet er en egenskap ved 

slutninger og ikke metoder. I denne oppgaven vil jeg forholde meg til Yin (2009) sin 

forståelse, hvor jeg samtidig forsøker å oppnå validitet gjennom grundige beskrivelser. I 

min tolkning i oppgaven, skal jeg forsøke å beskrive grunnlaget for tolkningene samt være 

transparent for å oppnå validitet (Thagaard, 2011). Dette betyr at jeg må forsøke å 

tydeliggjøre grunnlaget for fortolkningene ved å redegjøre for hvordan analysen har gitt 

grunnlag for de konklusjonene jeg kommer frem til. Gjennom hele prosedyren vil jeg gå 

kritisk gjennom analyseprosessen og se etter andre perspektiver som kritisk har vurdert 

tolkningene. 

 
3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet adresserer til den grad resultatene fra forskningen er troverdige og 

konsistente(Silverman, 2015).Spørsmålet om reliabilitet lyder så om forskningsresultatene 

kan bli annerledes ved en senere anledning hvis en annen forsker skal stille de samme 

spørsmålene, eller om de tolkes annerledes (Kvale & Brinkmann, 2009). I dette prosjektet 

er vi tre stykker fra Universitetet i Oslo, hvor vi er én professor, én forskningsassistent og 

én masterstudent. Sammen med professor og forskningsassistent fra Universitetet i Oslo, 

samt forskerne fra Kompetent Bonde-prosjektet har jeg utviklet spørsmålene i 

intervjuguiden, deltatt på fokusgruppeintervjuet og transkribert dataene sammen med 

forskningsassistenten. Under hele prosessen med utarbeidelse av forskningsspørsmål til 

analysering av dataene, har jeg prøvd å synliggjøre dette for leseren, for å gjøre rede for 

styrkene og svakhetene ved studiet. Dette vil skape best mulig reliabilitet til 

forskningsresultatene, slik at de i størst mulig grad kan generaliseres. 
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3.5.3 Generalisering 
Generaliseringsproblemet er forbundet med kvalitativ metode, og årsaken til det er blant 

annet at det baserer seg på relativt få tilfeller av undersøkte fenomener. I kvalitative 

studier gir fortolkningen grunnlag for overførbarhet, hvor generaliseringen henviser til om 

tolkningen i forskningen som utføres er relevant i andre sammenhenger (Thagaard,2011). 

Silverman (2015) argumenter for at det er en misforståelse om at det ikke er mulig for å 

generalisere ved kvalitative studier som casestudier, hvor det påpekes at det er den 

inngående tilnærmingen i casestudiene som er med på å styrke muligheten for 

generalisering. Ved å velge casestudie, kan dette gi meg både kontekstbasert kunnskap 

samt innsikt i lokal praksis. Dette kan likevel gi verdifull informasjon som kan være 

vesentlig for videre utvikling av forskningen, hevder Silverman (2015). 
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4 Data og analyse 
I dette kapittelet skal datamaterialet bli presentert og analysert. Analysen som er blitt gjort 

på førstenivå, som vil si kategorisering, framlegg av dataekstrakter og refleksjon omkring 

innholdet for å beskrive det utvalget datamaterialet som er hovedfokuset i dette 

delkapittelet. Annennivå analyse som vil gå mer i dybden og å forklare «hvorfor» med 

utgangspunkt i det samme datamaterialet, som vil se å bli analysert opp mot litteratur og 

teori, og vil bli presentert i diskusjonskapittelet. 

De utvalgte dataekstraktene er utdrag fra transkripsjon av skjermopptak fra Second Life, 

observasjonsnotater fra Skype-møtene og fokusgruppeintervju fra Rudshøgda. Under 

første samlingsmøte hos Nortura på Rudshøgda, ble Second Life og Skype for Business 

introdusert for både rådgivere og bøndene. Deretter ble bøndene inndelt i to grupper, 

hvorav den ene halvparten skulle bruke Second Life og andre halvparten skulle bruke 

Skype for Business. Hver av disse gruppene hadde en egen rådgiver som hadde ansvaret 

for den utvalgte teknologien. Rådgivere og bøndene fikk opplæring av den utvalgte 

teknologien under samlingen, samtidig som at det ble laget en liste over aktuelle temaer 

som bøndene ønsket å få rådgivning på. De aktuelle temaene som ble diskutert frem her 

danner grunnlaget for hovedtemaene som ble gjennomgått i grupperådgivningen på 

Second Life og Skype for Business. Det ble gjennomført tre møter totalt på hver av 

teknologiene, og ble avsluttet med et fokusgruppeintervju på Rudshøgda. 

Inndeling og kategorisering av datamaterialet ble gjort med tematisk analyse jamfør Braun 

& Clarke (2006), for å systematisere og tolke data. Fra den tematiske analysen endte vi til 

slutt opp med tre hovedtema, som hver har en inndeling på to underkategorier. Disse 

kategoriene sier noe om hvordan rådgivere og bøndene kommuniserer med hverandre, 

hvordan erfaringsdelingen foregår mellom bøndene, hvordan legger rådgiverne til rette for 

læring og kunnskapsdeling, og hvilke styrker og svakheter utvalgt teknologi har for 

grupperådgivningen. 
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Følgende tematiske kategorier har fremkommet i den tematiske analysen: 

Kommunikasjon Kunnskapsdeling Rådgivning 

Koordinering Fagsspråk Digitale ferdigheter 

Erfaringsdeling Faktabasert kunnskap Tekniske utfordringer 

 

Kategoriene er fremkommet som følge av en “bottom up” prosess, hvor dataene mest 

mulig får lov å tale for seg selv. Motsetning til en “top-down” prosess, hvor det tas 

utgangspunkt i predikerte kategorier. Arbeidsprosessen rundt kategorisering av 

datamaterialet har vært omfattende, som følge av den store datamengden. Det har vært 

flere runder med navnsetting av kategoriene, fjerning av kategorier, og gjennomgang av 

datamaterialet for å sikre at essensielle funn ikke har gått tapt. Likevel har det ikke vært 

mulig å inkludere alle funn i analysen, og enkelte kategorier fra tidligere stadiet har blitt 

fjernet. De mest fremstående og interessante funnene fra datagrunnlaget har blitt inkludert 

i analysen. Dette vil hjelpe meg med å svare på mine forskningsspørsmål. Jeg går 

gjennom hver av kategoriene og viser representative datautdrag for hver av dem for så å 

analysere dem på førstenivå. Hvert utdrag er beskrevet som et ekstrakt, som har som tre 

deler: 1) Kontekstbeksrivelse, 2) rådata presentert i transkrisjonstabell og 3) analyse som 

er en forklaring med egne ord på hva som skjer i ekstraktet for å supplementere rådata. 

4.1 Kommunikasjon 

I denne delen skal vi se nærmere hvordan kommunikasjonen i grupperådgivningen foregår 

mellom rådgiver og bøndene.  I denne kategorien er fokus på hvordan koordineringen 

mellom rådgivere og bøndene foregår under rådgivningen, og hvordan bøndene deler 

erfaringer med hverandre. 

4.1.1 Koordinering 

Kjernen i en koordineringsprosess er å kunne integrere de ulike bidragene som kommer 

inn, som i dette tilfelle er kunnskap og erfaringer, hvor de er begge er avhengige av 
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hverandre. En god koordineringsprosess er med på å skape en god flyt i rådgivningen, 

samtidig som at det er en viktig forutsetning for en vellykket og effektiv rådgivning. 

 

Ekstrakt 1: Koordinering med to rådgivere som deltar i Second Life 

Følgende dataekstrakt er fra møte nr. 2 i Second Life, og her fortsetter rådgivningen på 

temaet fra forrige møte som handlet om Fôring. Under dette møtet hadde Nortura med seg 

to rådgivere, som krever en annen type koordinering enn hva det ellers hadde gjort med en 

rådgiver til stede.  Når det er to rådgivere til stede må det være en naturlig “turtaking” i 

rådgivningen ved at den rådgiveren som prater har en gjenkjennelige fullføringspunkter, 

som tillater den andre rådgiveren å forutsi når en tur vil komme til en ende, og muligheten 

for å ta neste tur vil oppstå. Men slik som det fremkommer i dette dataekstraktet velger 

den rådgiveren som prater å stille et spørsmål som er rettet mot den andre rådgiveren, og 

på denne måten eksplisitt tildele neste tur til en bestemt deltaker i rådgivningen. 

Tidspunkt Aktør Verbal Ikke-verbal 

[00:00:10:20] 

 

 

 

Rådgiver A Prisløypa gjennom året som [navn på 
rådgiver 2] skal snakke litt om. Hva er 
rett slaktevekt? Kanskje først og fremst i 
forhold til fett trekk. Hvordan er det med 
plass i fjøset? Hvordan er 
forkvaliteten?..... 

Jeg vet ikke om du skal gå igjennom 
priser jeg [navn på rådgiver 2]? Gå over 
til neste plansje. 

Plansje: Oversikt over 
tema. 

 

Rådgiver A flytter seg 
til neste plansje 
(«Priser gjennom 
året») Deltakerne står 
stille. 

 

[00:01:05.26] 

 

 

Rådgiver B Ehm, jo jeg kan gjøre det. Hører du meg? 
Da er prisen for første halvår 2018, den 
er satt. Også på den plansjen som [navn 
på rådgiver 1] har laget her, så er 
oppgjørsprisen til bonde i høyre, til høyre 
på prisløype for storfe framover våren, 
som er viktig for dere da. 

 

 

[00:02:25.12]  Rådgiver A Jeg har bare lyst til å si noe der sånn. 
Dette er den som gjelder nå for 2017, så 
den er ikke helt klar hvordan den 
prisløypa på norsk kjøttfe vil se ut, men 
den vil være ganske lik. 
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[00:02:38.28] Rådgiver B Det er sannsynligvis ganske likt, og det 
vil også si at det er høyest pris på 
sommeren, naturlig nok. MH. Så hvis 
dere har noen flere spørsmål rundt det 
her, så er det bare å kontakte rådgiveren. 
Jeg vet ikke om du har noe mer å si rundt 
det her? 

 

 

Rådgiverne og bøndene befinner seg i det virtuelle rommet i Second Life, og er samlet 

ved Akershus festning. Dagens presentasjon ligger klart på tavlene, og dataekstraktet over 

er hentet fra begynnelsen av møtet. Rådgiver er i gang med å ta med bøndene gjennom 

temaene for dagens møte, og beveger seg videre til neste foiler i presentasjonen. Her tar 

Rådgiver B over, og veileder bøndene gjennom temaet. Rådgiver 1 avventer med å 

komme med innspill etter at Rådgiver B avslutter sin del. Etter at Rådgiver A er ferdig 

med innspillet sitt, kommer Rådgiver B inn og bekrefter innspillet som Rådgiver A la 

frem.  Koordineringen og turtakingen mellom rådgiverne fungerer godt, og rådgiverne 

samhandler godt med hverandre. De får frem budskapet på en faglig og pedagogisk måte, 

samtidig som at de utfyller hverandres roller godt. Som det ble tidligere nevnt, stiller 

rådgiverne hverandre direkte spørsmål som gir et tegn på når den andre rådgiveren skal ta 

over eller svare på et konkret spørsmål. 

Ekstrakt 2: Koordinering mellom to rådgivere og bøndene i Second Life 

Dette dataekstraktet er tatt fra samme møte i Second Life, og er lenger ut i rådgivningen. 

Her diskuterer rådgiverne og bøndene om grovfôr, hvor det blir nevnt tidligere i 

rådgivningen at det lønner seg med tørrfôr. En av bøndene stiller et oppfølgingsspørsmål 

rundt dette, og under ser vi hva rådgiverne svarer på dette spørsmålet. 

Tidspunkt Aktør Verbal   

[00:39:00.17]  Rådgiver A Ja, nei altså hvis det er ganske tørt, så er det 
positivt det, men hvis du ikke har noe annet, så 
bruker en det man har. Og de går jo kanskje og 
napper litt på forbrettet og, sammen med kua. 

 

[00:39:13.00] Bonde H  Ja, dem gjør det.  

[00:39:21.14] Rådgiver A For du er enig [navn på rådgiver 2]? 
Du får svare litt du som er 
fôringseksperten egentlig. 
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[00:39:25.11] Rådgiver B Ja, det viktigste er at de får et grovfôr som er 
smakelig sånn at de spiser det. hvis dem får 
noe sånt litt dårlig gjæret surfôr, så spiser de 
ikke noe av det, så om det er høy eller om 
det er silo er egentlig ikke så farlig, bare det 
er smakelig. 

 

[00:39:48.28] Rådgiver A For de av dere av dere som har høstkalver i 
[inaudible] så vil de jo spise forholdsvis mye altså, 
når det kommer ut på vårparten. 

 

[00:40:07.14] Bonde A Du, jeg hadde første runden med høstkalver i år. Nå 
er de sånn 2 og en halv, tre og en halv måned 
[inaudible] del av forbrettet tilgang på egen del som 
ikke kua kommer til, og da får dem den tørreste 
førsteslåtten med kraftfor, og de spiser som pokker 
rneg.. 

 

Som det fremkommer i dataekstraktet er rådgiverne flinke med å koordinere med 

hverandre, samt gi et godt svart til bonden. Rådgiverne spiller på hverandres kunnskaper, 

og refererer til hverandre når de snakker, som gjør det enkelt å vite hvem henvendelsen 

gjelder.  I tillegg til dette kommer rådgiveren med konkrete eksempler som kan være 

relevante for noen av bøndene. 

4.1.2 Erfaringsdeling 

Underveis i rådgivningen prøver rådgiveren å initiere til samtale eller diskusjon ved å 

stille relevante spørsmål knyttet til temaet rådgiveren går gjennom. Ved å stille relevante 

spørsmål får rådgiveren innsikt i hvordan bøndene gjør ting i praksis, samtidig er disse 

spørsmålene med på å trigge bøndene til å dele erfaringer med hverandre. 

Ekstrakt 3: Erfaringsdeling rundt fôring av mordyr i Second Life 

Følgende dataekstraktet er hentet fra første møte i Second Life, og temaet er Fôring. 

Rådgiveren skal i gang med å snakke om målet med fôring av mordyr, men før rådgiveren 

setter i gang blir det stilt ett par spørsmål med et formål om å få i gang en diskusjon med 

bøndene. Siden dette er første møte som blir gjennomført i Second Life, er bøndene ikke 

helt trygge på dette ennå. Rådgiveren er velger strategisk ut en av bøndene til å svare på 

utvalgte spørsmål, som dataekstraktet under viser. 
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Tidspunkt Aktør Verbal  

[00:13:01] 

 

 

 

 

 

Rådgiver M Nå først tar jeg for meg mordyra. Hva er målet med 

fôring av mordyra? Er det noen som kan tenke seg 

noe rundt det? Når dere fôrer mordyra deres, er 

målet å holde de igjen slik at de ikke blir feite eller 

målet å bruke minst mulig fôring? Er det noen som 

har noen formeninger? Mens Forsker 1 skriver så 

kan dere godt skrive svaret via chat. Bonde T? Kan 

Bonde T høre meg. Når du skal fôre mordyra di, 

hva er målet med fôringen? (..) 

 

[00:14:44] Bonde T Ja, jeg hører deg jeg. Hva var det du sa?  

[00:14:46] Rådgiver M Når du skal fôre mordyrene dine? Hva er målet med 
fôringen, da? 

 

[00:14:54] Bonde T Ehh..ja, nei. Jeg må jo få dem gjennom vinteren, og 
fôre dem. 

 

[00:15:00] Rådgiver M Kjempebra svar!  

 

Som det kommer frem i dette dataekstraktet svarer bonden konkret og kort på 

spørsmålene som rådgiveren stiller. Men på en annen side er dette med på senke terskelen 

for de andre bøndene å delta i diskusjonen eller svare på spørsmål neste gang.  

Ekstrakt 4: Erfaringsdeling forsøket PCG 

Dataekstraktet under er hentet fra møte nr. 2 i Second Life, og som tidligere nevnt 

fortsetter den på samme tema som fra møte nr. 1. Dette dataekstraktet har samme 

fremgangsmåte som forrige dataekstrakt som ble presentert, ved at rådgiveren er i gang 

med å skifte tema og innleder med å stille et par spørsmål til bøndene.  Det er tydelig at 

bøndene tar mer initiativ til å stille spørsmål, samt svarer mer aktivt på spørsmålene som 

rådgiveren stiller. Formålet her er å se på hvordan bøndene deler erfaringer gjennom 

spørsmålene som blir stilt av rådgiverne. 
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Tidspunkt Aktør Verbal  

[00:17:09.01] 

 

Rådgiver A Var du med å ta de møkkprøvene og sånn eller?  

[00:17:10.01] Bonde A Det var mannen min. Nei, mannen min som tok 
møkkprøvene. 

 

 

[00:17:15.13] Rådgiver A Ja, syntes han det var greit? 

 

 

[00:17:16.11]  Bonde A Ja, ja. Fordelene er at han bruker veldig mye tid med 
kalvene da, så de er veldig rolige i år. Han tuslet jo 
rundt på beitet der og. Når det reiste seg opp en kalv og 
bæsjet, så løp han bort og plukket, og så skreiv på 
nummeret og så fikk han levert det til [navn på forsker] 
ikke lenge etterpå. Så det fungerte bra det egentlig. 

 

[00:17:37.08] Rådgiver A Det er noe å tenke på for dem som bruker 
innmarksbeite og lurer på om det er vits i å behandle. 
For det blir jo billigere på sikt, og heller sende noen 
møkkprøver og få de svarene. 

 

 

Innledningsvis i dette dataekstraktet stiller rådgiveren spørsmål om noen av bøndene har 

hørt eller vært med på det forsøket PCG drev med i sommer. Bonde A svarer kjapt på 

dette spørsmålet, hvor bonden forteller at han leverte møkkprøver til dette forsøket. 

Rådgiveren bruker det bonden svarer til å stille relevante oppfølgingsspørsmål, som får 

bonden til å dele sine verdifulle erfaringer med de andre bøndene. Dette kan relevant 

erfaring som de andre bøndene kan dra nytte av ved et senere tidspunkt. 

Ekstrakt 5: Erfaringsdeling om avvening og framfôring i Skype 

Dataekstraktet under fra det tredje møte i Skype, og hentet fra observasjonsnotatene som 

ble tatt under møtet. Under Skype-møtene har også fôring vært et sentralt tema, og her 

stiller rådgiveren også relevante spørsmål til bøndene for å få i gang diskusjoner samt 

trigge frem erfaringsdeling mellom bøndene. 
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Rådgiver N starter med innledning og har dialog, særlig med Bonde S som har mer erfaring. Bonde 
M er inne i sin første kalving i drifta, og har ikke erfaring med avvenning og framfôring. 

Ca kl 10.12. kom Bonde L også med og deltar aktivt. 

Det er en god dialog i møtet. Særlig Bonde L og Bonde S er aktive, naturlig nok siden de har 
erfaring med dagens tema. 

Det utveksles kunnskap, med tips om erfaringer de har gjort og om stoff de har lest. Rådgiver N 
vurderer og kommenterer innspillene – og  kvalitetssikrer. 

58.00 i opptaket: Bonde S gir uttrykk for at han lærte noe i dialogen nettopp. (eksempel) 

 

Dataekstraktet ovenfor er et kort sammendrag fra det aller siste møte som ble gjennomført 

i Skype for Business. Rådgiveren innleder med en introduksjon av temaet for dagens 

møte, og stiller relevante spørsmål underveis som er med på å skape dialog med bøndene. 

Flere av bøndene deltar aktivt med i diskusjonen, som følge av at de har erfaringer med 

temaet for møtet. Det blir utvekslet kunnskap, konkrete tips om erfaringer de har gjort, 

samt relevant lesestoff de har lest. Dette blir kvalitetssikret av rådgiveren, slik at bøndene 

får bekreftet at dette stemmer. 

Ekstrakt 6: Erfaringsdeling rundt fôrplan i Skype 

Opplegget i Skype er tilsvarende lik som i Second Life, hvor hovedforskjellen ligger i at 

rådgiverne og bøndene opptrer som avatarer i Second Life. Mens i Skype er settingen mer 

lik som i et digitalt møte eller videokonferanse, hvor rådgiveren styrer rådgivningen og 

har på forhånd lastet inn en presentasjon, som brukes til støtte samt gjør det enklere for 

bøndene å følge med. Dataekstraktet under viser til hvordan erfaringsdelingen har fungert 

i Skype. 

Rådgiver B presenterte fôrplan og ville høre hvordan deltakerne gjorde dette i praksis. Starta med 
Bonde H, og gikk runden. I denne sekvensen spurte Bonde M et spørsmål som ble bevart av Bonde 
S. Eneste eksemplet på at de delte kunnskap direkte med hverandre under møtet. 

Som vi ser er det mange likhetstrekk mellom på gjennomføringen av 

rådgivningsprosessen i både Second Life og i Skype. Utdraget fra dataekstraktet ovenfor 

er hentet fra første møtet som ble gjennomført i Skype, hvor bøndene ikke har blitt 

ordentlig godt kjent med verktøyet ennå er terskelen for å stille spørsmål er fremdeles 

høy. Rådgiveren løser dette med å stille spørsmålene mer direkte og rettet mot bestemte 

personer. Samtidig velger rådgiveren å ta en runde med samme spørsmål til alle bøndene, 

slik at alle skulle svare på spørsmålet og dele sine erfaringer. Dette er med på å senke 

terskelen for å stille spørsmål neste gang. I denne sekvensen tar Bonde M initiativ til å 

stille et spørsmål til en annen bonde. Bonde S svarer på dette spørsmålet, og er det 

tydeligste eksempelet i dette møtet hvor bøndene deler kunnskap direkte med hverandre. 
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              Figur 11: I begynnelsen av et Skype-møte (videokamera ble ikke brukt) 

 

 

Figur 12: Underveis i Skype-møte med plansje 
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Ekstrakt 7: Skjev erfaringsgrunnlag 

Dataekstraktet under er hentet fra det andre rådgivningsmøte i Skype, hvor det er en ny 

rådgiver som skal ta over. Rådgiveren begynner med å presentere seg selv, og spør også 

etter bøndenes erfaring for å kartlegge gruppen, som gjør det enklere for rådgiveren å 

tilpasse rådgivingen slik at bøndene sitter igjen med verdifull kunnskap. For å få et 

maksimalt utbytte av rådgivningen bør bøndene ha lik erfaringsgrunnlag, som vil gjøre det 

enklere for bøndene å dele erfaringer samtidig som at de har kjennskap til mange av de 

samme utfordringene. 

Rådgiver N startet med å presentere seg sjøl og sin erfaring. Rådgiveren spurte også om 
deltakernes erfaring med kalving. Bonde H hadde lang erfaring, mens Bonde M ikke hadde. Det 
var med andre ord svært skjev erfaringsgrunnlag. Dette kan være et punkt å merke seg ved 
inndeling i grupper og ved valg av tema. I dette tilfellet skapte det ikke problemer, kanskje til og 
med nyttig med svært ulik erfaring. 

Som dataekstraktet viser er litt spredning i erfaring med kalving blant bøndene, og dette 

skaper et skjevt erfaringsgrunnlag. Ulike erfaringsgrunnlag trenger nødvendigvis ikke å 

være noe negativt, hvor begge kan dra nytte av hverandre. Men i slike tilfeller kan de mest 

erfarne bøndene føle at de får lite igjen for rådgivningen, mens de med mindre erfaringer 

vil sitte igjen med masse innsikt. Skjev erfaringsgrunnlag er med på å skape ulik 

læringsutbytte for bøndene, noe man bør merke seg ved inndeling av grupper samt valg av 

tema. Beskrivelse av læringsutbytte vektlegger at bøndene skal sitte igjen med noe 

verdifullt etter gjennomført rådgivning, noe som vil avvike ved skjev erfaringsgrunnlag. 

Ekstrakt 8: Ettertanke om erfaringsdeling på Second Life (fra fokusgruppeintervju) 

På siste samling på Nortura Rudshøgda ble det gjennomført et fokusgruppeintervju av alle 

bøndene som deltok i grupperådgivningen i Second Life og Skype for Business, samt 

rådgiverne.  Følgende dataekstrakt viser hva slags tanker bøndene sitter igjen med i 

etterkant av grupperådgivningen når det gjelder erfaringsdeling. 

En av de mer erfarne bøndene med ammeku mente at det var viktig at gruppene var  jevne, 
kompetansemessig sett, dvs med tilnærmet samme nivå med erfaring. Ellers ville de med erfaring 
ha lite å hente fra grupperådgivingsmøter. På den andre siden var det viktig for nybegynner å være 
med i grupper hvor det også er folk med erfaring. For ny produsenter er det nyttig å høre på og å 
diskutere med de som har erfaring. Her ligger altså en motsetning innen grupperådgiving: Hva er 
nytten for de erfarne, når de uten erfaring har mest å hente fra de erfarne?  

Slik som det fremkommer i dette dataekstraktet, vil en gruppe som består av bønder med 

tilsvarende lik kompetanse og erfaring ha et større utbytte av rådgivningen. Dette blir 

begrunnet med at nybegynnere vil ha nytte av å være i samme gruppe med erfarne 

ammekuprodusenter. Men til gjengjeld får ikke de erfarne ammekuprodusentene noe stor 

nytte av dette, og får at det skal fungere optimalt bør en jevnere fordeling av erfarne og 
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nye ammekuprodusenter. 

4.2 Kunnskapsdeling 
Hensikten med kunnskapsdeling mellom bøndene er at de skal tilegne og utvikle seg ny 

kunnskap, samtidig som de benytter seg av eksisterende kunnskap og erfaringer. En viktig 

forutsetning for kunnskapsdeling er tillit, hvor både bøndene er villige til å kommunisere 

og dele kunnskap med hverandre. Det handler derfor i stor grad om å stole på hverandres 

kompetanse, handlinger, oppriktighet og integritet. Tillit i rådgivningen vises gjennom 

ved at rådgiver og bøndene bruker et felles begrepsapparat, samtidig som at det refereres 

det til faktakunnskaper og erfaringer som de alle har kjennskap til. I dette avsnittet skal vi 

se nærmere på hvordan rådgiveren legger til rette for læring og kunnskapsdeling for 

bøndene gjennom rådgivningen. 

4.2.1 Fagspråk 

Et gjennomgående tematikk i datamaterialene er fagspråket eller fagbegreper som blir 

brukt av både rådgiverne og bøndene. Dette knytter rådgiverne og bøndene sammen ved 

at de har en felles forståelse for det som blir gjennomgått i rådgivningen. Utfallet av dette 

er at det fører til en god flyt i rådgivningen og er med å skape gode faglige diskusjoner. 

Samtidig er det enklere for bøndene å stille spørsmål og delta i diskusjoner. 

Ekstrakt 9: Fagbegreper innen avl     

I det tredje rådgivningsmøte i Second Life, hvor temaet er «Avl», bruker rådgiveren og 

bøndene mange fagtermer innen ammekuproduksjon. Dataekstraktet under viser at de 

begge har god kjennskap til temaet som blir diskutert.    

Tidspunkt Aktør Verbal Ikke-verbal 

[00:45:52]  Bonde T Hvilke vinkler vil du at vi skal se på? 
Er det de som er bak? 

 

[00:45:55] Rådgiver M På siden. Så jeg skal ta så sende dere 
det ene skjemaet her, jeg. Da 
skjønner dere det meste, 
fordi..ehm..så ser du her nede nå, på 
det skjemaet som ligger på den sliden 
her nå. Så her står det Angus og 
Charolet, og Limousin. Og da har de 

Skurring i 
mikrofonen til 
rådgiveren, 
som gjør det 
vanskelig å få 
med seg hva 
rådgiveren 
sier. 



57 

forskjellige raseroptimum ser du 

[00:46:18]  Bonde T Mhm…  

[00:46:20]  Rådgiver M Ehh..og da..For eksempel Angus har 
7 i krysshelling, det vil si at Angus 
ønsker veldig mye helling nedover. 5 
er ganske rett i krysset. 6 er litt 
helling. 7 er veldig bra. (utydelig her) 
Og kommer kalven lettere… 

Her begynner 
mikrofonene til 
rådgiveren å 
skurre igjen. 

[00:46:34]  Bonde T Er helling framover mot kua eller 
bakover, heheheh..? 

 

[00:46:42] Rådgiver M Eh..ned mot halen kan du si. At ned 
der kalven skal komme 

 

[00:46:48]  Bonde T Ja, riktig. Ja..  

I dette utsnittet i dataekstraktet oppfordrer rådgiveren bøndene til en hjemmelekse, som 

går ut på å eksteriørbedømme sitt eget fjøs. Nærmere bestemt skulle bøndene se på 

klauvene til kvigene, vinkler i beina, krysset til kyrne og testikler til avlsoksen.  Bonde T 

stiller et oppfølgingsspørsmål angående dette, for å få et klarere bilde på hva de skal se 

etter. Både rådgiveren og bonden bruker fagtermer innen ammekuproduksjon, som begge 

kjenner godt til. Dette gjør det også enklere for de andre bøndene å henge med i 

diskusjonen, gir en bedre helhetlig forståelse. 

Ekstrakt 10: Fagbegreper om avlsokser 

Neste dataekstrakt er fra samme rådgivningsmøte, men befinner seg tidligere i 

rådgivningen. I dette utsnittet snakker rådgiveren om hvilke kriterier som ligger til grunn 

for avlsokser, og at bøndene må sjekke lynne, klauver, indekser og testikler.  Videre stiller 

rådgiveren spørsmål om hvilke fordeler det er med å bruke avlsokser. Bøndene hiver seg 

på for svare på dette spørsmålet, og videre stiller en av bøndene et konkret spørsmål om 

noe rådgiveren nevnte tidligere i diskusjonen. 

Tidspunkt Aktør Verbal  

[00:13:36] Bonde T Du sier jo om ensartet genetikk på farssida,da.  

[00:13:39] Rådgiver M Helt klart! Har du enavlsokse i besetningen vil den bli  
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50% av ..(uklart på slutter her) Skal vise dere et 

eksempel, for slike kløver som på dette bilde som vi 

ser. Her er det kløver, det svarte over og her ser dere at 

kløverne svinger. Så det er veldig arvelig. Der er vi 

skikkelig strenge med, men vi dømmer ut i fra (uklart 

på slutten) 

[00:14:27] Bonde H Kan du få gjort noe med slike klauver?  

[00:14:32] Rådgiver M Det er ..hehehe..du kan få gjort noe med det. Men det 

kan kløyve seg (?), men hvis du  f.eks. Har en ku er 

avlslekta er det dessverre…(uklart hva som blir sagt på 

slutten), så det dyret her er ikke noe gjøre med enn å 

slakte. 

 

Bonde T initierer til å stille et relevant spørsmål til noe rådgiveren nevnte tidligere, og 

Bonde H henger seg på. Bøndene og rådgiveren benytter seg av et felles fagspråk, hvor 

det kommer tydelig frem at de begge kjenner godt til disse fagbegrepene. Dette illustreres 

for eksempel ved fagtermer som klauver til avlsoksen eller navn på ulike arter. Samtidig 

stiller bøndene bekreftende spørsmål underveis for å bekrefte at de har forstått riktig, samt 

det de gjør i praksis stemmer overens med veiledningen rådgiveren gir. 

Ekstrakt 11: Fagbegreper om klauver (i Second Life) 

I dette utdraget er rådgiveren i gang med å legge frem viktigheten av klauvene til kvigen, 

og hvordan bøndene kan sjekke ut dette på sine egne kviger. Her ramser rådgiveren opp 

mange fagbegreper knyttet til å klauver hos kvigen. Dataekstraktet under viser et kort 

utdrag denne gjennomgangen. 

Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:07:05] Rådgiver 
M 

 

Klauver er jo veldig viktig, og det ser man ganske tydelig på kvigen på dem som 
har klauver som sakser over eller har noen som vi kaller for bratte klauvervegger. 
Bratte klauvervegger det er bak dyret hvis man ser på bakklauvene. Ytre 
klauverveggen, kan du si. Den bør gå rett ned i bakken eller skråne ned litt utover. 
Går klauverveggen inn under på klauver på en måte, så er det ikke mye bein å 
satse på. For da kommer bevegelsene til å svinge veldig mye etterhvert og 
bakparten blir svak. 

Her forklarer rådgiveren bøndene hva de skal se etter på klauvene til kvigene, og viser 

frem bilder av klauver på presentasjonen slik at bøndene skjønner hva rådgiveren mener. 
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Rådgiveren bruker spesifikke fagbegreper som er knyttet til klauvene, og beskriver de 

ulike delene på klauven. Bøndene henger med på hva som blir sagt, og dette bekreftes ved 

at bøndene stiller oppfølgingsspørsmål til rådgiveren. 

4.2.2 Faktabasert kunnskap 

I tillegg til fagspråket som benyttes, kommer det frem en god del faktakunnskaper 

underveis fra både rådgiveren og bøndene. Faktakunnskaper kan i dette tilfellet definere 

som konkrete tall eller statistikk, som for eksempel avlsverdier, slakteprosent eller 

fettrekk. I rådgivningen er fremgangen slik at det er som oftest at det er rådgiverne som 

legger frem faktakunnskapen, mens bøndene supplementer med sin praktiske kunnskap. 

Både rådgiveren stiller jevnlig spørsmål underveis for knytte det opp mot bøndenes 

hverdag, samtidig er dette med på å få bøndene til å dele sine praktiske kunnskaper med 

de andre. 

Ekstrakt 12: Faktakunnskaper om avlsverdier 

I dette utdraget er rådgiveren i gang med å gå gjennom avlsverdier, som er verdier som 

sier noe om hvor bra genetisk dyret er i forhold til resten av populasjonen. Rådgiveren 

legger frem konkrete tallverdier, som viser at dette er deler av en statistikk som foreligger 

i tabellform som har blitt regnet ut. Dette går tilbake til å bekrefte at dette er fakta, og ikke 

basert på erfaringer som de tidligere dataekstraktene viser. 

Tidspunkt Aktør Verbal  

[00:33:05.06]  Rådgiver M Det her er en avlsokse, som har totalindeks på 104. Og 
totalindeksen beregnes etter fødselsindeksen , 
produksjonsindeksen og morindeksen. 
Produksjonsindeksen er på 99 og morindeksen er på 97.  
Og innenfor disse her igjen, så er det fødselsindeksen til 
kvige og til ku. Og da har det jo 106 på kvigen og 117 på 
ku. Og det vil si at avlsverdien her er standard. Bortsett 
fra når et dyr ligger på 100 er det på gjennomsnittet for 
den rasen. Og når dyret ligger over 100, så vil det si at 
det er mindre kalvingsvansker. Så hvis avlsverdien er 
under 100 og fødselsvekten er 88, så vil det si at det vil 
gi en lavere vekt enn snittet. 

 

 

I dette utdraget i rådgivningen går rådgiveren gjennom de ulike avlsverdiene til storfe. 

Rådgiveren bruker et fagspråk som inneholder mange fagtermer og tallverdier. 

Powerpoint presentasjonen rådgiveren har laget for dette møtet inneholder gode figurer og 
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stikkord, som gjør det enkelt for bøndene å følge med og få med seg det rådgiveren legger 

frem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Grupperådgiving inne i Second Life med plansjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: For se nærmere på plansjene kan bøndene zoome inn for å se hva som står på 

plansjen 
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Ekstrakt 13: Faktakunnskaper om aktiv avlsbesetning 

Det er noen krav for å bli en aktiv avlsbesetning, og i dette utdraget går rådgiveren over 

disse kravene. Her legger rådgiveren frem noen verdier som indikerer på hvor mye av 

besetningen skal insemineres, og disse verdiene står også oppført i presentasjonen. Dette 

gjør det enkelt for bøndene å følge med hva rådgiveren snakker om når de har konkrete 

verdier å se på. 

Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:40:05.06] Rådgiver 1 For å bli en aktiv avlsbesetning så er det 
noen krav. Da må det insemineres 30% 
av besetningen din. Og av den 
insemineringen må 20% insemineres 
med det norsk semin, og de må igjen 
insemineres med norsk semin ung okse. 
Og så må man ha minst 10 antall 
stambokførte mordyr. 

 

I likhet med forrige dataekstrakt har rådgiveren presentert tallmateriale i en oversiktlig 

plansje som viser de ulike verdiene som rådgiveren henviser til. Dette gjør det enkelt for 

bøndene å følge med på det som blir sagt, samtidig som de kan trekke veksler på dette 

gjennom sin egen praksis. 

4.3 Teknologibruk i rådgivningen 

Bøndene har en svært variert arbeidsdag, og har ikke faste arbeidstider som mange andre 

yrkesgrupper har. I løpet av en arbeidsdag kan de veksle mellom å være både ute og inne. 

Med digital rådgivning gjør det enklere for bøndene å ha rådgivining der det passer for 

dem. For å få til god og tilpasset rådgivning, må generelle digitale ferdigheter være til 

minimalt krav. I tillegg har det å ha  kjennskap til verktøyet en betydning for hvor effektiv 

rådgivning oppleves for både bøndene og rådgiveren. Under dette avsnittet skal det gå 

nærmere inn på hvilke digitale ferdigheter som må til for at rådgivningen skal oppleves 

som nyttig for bøndene, og hvilke tekniske utfordringer som kan oppstå. 

4.3.1 Digitale ferdigheter 
Digitale ferdigheter innebærer å innhente og behandle informasjon, være kreativ og 
skapende med digitale ressurser, og det å kunne kommunisere og samhandle med andre i 
digitale omgivelser. Dette inkluderer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg 
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kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for 
videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring, og er 
derfor en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av fagfelter. Dette 
gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også 
økte krav til dømmekraft. Digitale samhandlinger innebærer bruk av digitale ressurser til 
planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, som for 
eksempel gjennom samskriving og deling. Slik som det har blitt gjennomført i 
grupperådgivningen her i Second Life og Skype for Business. For at grupperådgivningen 
skal bli vellykket, må generelle digitale ferdighetene være til stede. 
 

Ekstrakt 14: Lydinnstilling i Second Life 

Generelle digitale ferdigheter knyttet til innstillinger eller bruk av teknologien, har vært et 

gjennomgående tema for både Second Life og Skype for Business. I løpet av alle 

rådgivningsmøtene som ble gjennomført i begge teknologiene, har det oppstått problemer 

med for eksempel å logge seg på, lydinnstilling på mikrofonen, nedlastning av 

programvarer etc. For forsikre at både rådgiverne og bøndene skulle få til bruk av 

teknologien, ble det i forkant gitt opplæring i utvalgt teknologi samt lagt ut instrukser på 

både Facebook og e-post. 

Tidspunkt Aktør Verbal  

[00:51:35]  Forsker 1 Jeg sendte ut en, jeg la ut en på Facebook-
gruppen en liten sånn bruksanvisning på å 
sette lyd 

 

[00:51:45] Rådgiver M Mhm…  

[00:51:46] Forsker 1 Og det er egentlig bare å gjøre noen 
innstillinger, å sette opp pc volumet ditt. 

 

[00:51:51] Bonde H Ja, den står på maks. Men deg, Rådgiver M, 
hører jeg veldig dårlig egentlig. 

 

[00:51:56] Forsker 1 Kanskje hun kan sette opp litt høyere på sin 
pc. 

 

[00:51:58] Bonde H Hmm…  

[00:51:59] Forsker 1 Men du kan også bevege deg litt nærmere 
Rådgiver M da. For det har noe med avstand 
å gjøre også i den virtuelle verden. 

 

[00:52:14]  Rådgiver M Nå står du veldig nærme. Hører du meg 
bedre nå eller? 
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[00:52:15] Bonde H Ehh..litt granne kanskje. Jeg skal komme 
nærmere, nei nå var det litt feil.. 

 

Slik som dataekstratet ovenfor viser har Forsker 1 lagt ut lydinnstillingsinstrukser på 

Facebook, samt påloggingsnavn og passord til Second Life i forkant av det første 

rådgivningsmøte som ble gjennomført. I slutten av første rådgivningmøte diskuterer 

rådgiveren og bøndene fast og løst om innstillinger i Second Life, hvor Bonde H spør om 

hvordan man får endret på navnet på avataren. Rådgiveren påpeker at Forsker 1 er 

tilstede, og kan svare dette. Videre bemerker Bonde H at han hører Forsker 1 bedre enn 

hva han hører rådgiveren. Her forklarer Forsker 1 at Bonden H må justere lyden på pcen 

sin, og at han kunne stå nærmere rådgiveren hvis ikke lyden ble noe bedre.  Bonden H 

gjør som Forsker 1 sier, men påpeker at lyden ble litt bedre enn det var i utgangspunktet. 

Ekstrakt 15: Oppkobling på Skype første gangen 

Da første møtet på Skype ble gjennomført ble det gitt instrukser i forkant på e-post, hvor 

forskerne logget seg på 15 min før for å være klar til start når alle bøndene kommer seg 

på. Det går opp mot 15 min før alle bøndene får logget seg inn. Men i og med at dette er 

første møte, det forventet at man påregne seg dette. 

E.P koblet opp møtet. Facebook ble brukt som kommunikasjonskanal under oppkoblingen. Det var 
en del fram og tilbake med link og telefonnummer for oppkobling. Tre stykker var koblet opp. 
Bonde S brukte 15 minutter på å koble seg opp på Skype. Rådgiver B benyttet tiden til å spørre de 
som var koblet opp om hvordan ting gikk. 

Til tross for litt problemer med å logge seg på i første møte, var rådgiveren veldig 

behjelpelig med å hjelpe bøndene med å logge seg inn, samtidig som at rådgiveren prøvde 

å følge det. Forskerne prøvde også å hjelpe til ved å bruke Facebook-gruppen som en 

kommunikasjonskanal med bøndene. Men etter litt frem og tilbake fikk alle bøndene til 

innloggingen. Som tidligere nevnt er det forventet at innloggingen vil ta litt tid ved første 

møte, og at det vil gå bedre de neste gangene. 

Ekstrakt 16: Problemer med å med å forstå innlogging ved tilsendt link på e-post 

For å delta på møter gjennom Skype for Business krever ikke at man har dette verktøyet 

installert på pc-en. Ved innkallelse av møter på Skype på e-post, følger det med en lenke 

som man kan laste ned. Gjennom denne linken lastes det ned applikasjon som pcen, som 

gjør at man kan delta på møte uten å ha Skype for Business. Når denne applikasjonen 

nedlastet pc-en, trykker man direkte på denne linken for å delta neste gang. Dataekstraktet 

under viser at noen av bøndene hadde utfordringer med å forstå hvordan dette fungerte. 
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Det var litt problemer med å forstå hvordan man skulle komme inn via lenke i e-post til et Skype 
for Business-møte. Men når de hadde funnet ut det, var det lett å bruke og finne ut av. 

Etter at bøndene hadde fiklet med dette en stund, fikk de det til og bemerket at det var lett 

å bruke. Lenken til Skype-møte ligger subtilt i e-posten og er ikke lett å se etter første 

øyekast. Med denne erfaringen ble det lagt ut en instruksjon på hvordan man logger seg 

inn som ble tilsendt som en lenke lagt i invitasjonen på e-posten. Her ble det også lagt ut 

en kort beskrivelse med bilde hvor bøndene skulle trykke for å gå frem på en riktig måte 

og uten å måtte prøve og feile. Dette forenklet innlogging, og noe som burde blitt gjort fra 

første stund. 

Ekstrakt 17: Rådgivernes vs. bøndenes erfaringer med Skype 

Rådgiverne og bøndene kjente begge til Skype, men rådgiverne brukte dette verktøyet 

daglig og var veldig drevne. Bøndene derimot, brukte det ikke like ofte og var ikke like 

kjent med Skype sine funksjoner. Siden rådgiverne bruker dette verktøyet ofte, er de en 

pådriver for å bruke verktøyet for rådgivning. Dette ble bekreftet under 

fokusgruppeintervjuet på Rudshøgda, som dataekstraktet under viser. 

Nortura bruker Skype for Business, og rådgiverne bruker verktøyet relativt hyppig, med 
individuelle variasjoner. 

Enklere å bruke Skype - alle har et forhold til det. 

Ulike erfaringer med Skype skapte ikke så store problemer, foruten litt utfordringer med 
innloggingen de første gangene.  

Ekstrakt 18: Problemer med å logge seg inn på Skype via PC 

Som følge tidligere erfaringer med problemer med å logge seg på Skype-møtene, la 

forskerne ut en instruksjon på dette i forkant av siste møte på Skype.  Noen av bøndene 

hadde tidligere deltatt på Skype-møtene gjennom telefon, og etter å ha prøvd ut lenken 

som ble oppgitt på både e-post og Facebook fikk de til å delta på Skype-møte gjennom pc-

en. 

Bonde M var først med på telefon. Ikke fått til å delta via PC. Men etter å ha  klippet inn lenka til 
møtet inn i nettleseren, og lastet ned programmet som da ble etterspurt, kom bonden med via PC. 

Dataekstraktet viser at gjennom å legge ut instruksjoner i forkant, gjør det enklere for 

bøndene å logge seg. Dette er noe forskerne diskuterte i ettertid om at det burde ha blitt 

gjort tidligere i prosessen med Skype-møtene. 

For å få en oversikt over hva bøndene mente om de ulike teknologiene som de hadde 
brukt til grupperådgivning, ble dette tema i et plenum fokusgruppeintervju på Nortura 
Rudshøgda. 
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Ekstrakt 19: Problemer med lenken som ble tilsendt på e-post 
 

For å samle innsikt på bøndenes ettertanker om de utvalgte teknologiene, ble dette tatt opp 
under fokusgruppeintervjuet på Rudshøgda. 

Det var litt problemer med å forstå hvordan man skulle komme inn via lenke i e-post til et Skype 
Business-møte. Men når de hadde funnet ut det, var det lett å bruke og finne ut av. Flere hadde vært 
med i skype-møtet via både PC og telefon. Begge deler fungerer bra, de fulgte instruksen som sto i 
e-post som var sendt ut på forhånd. 

Dataekstraktet viser at bøndene synes det var enklere å logge seg på Skype etter at det ble 

lagt ut en instruksjon på dette Facebook. Til tross for at det har blitt gitt opplæring i 

Skype, samt at det ble nevnt under fokusgruppeintervjuet at dette var et verktøy både 

rådgiverne og bøndene kjente til. Rådgiverne brukte Skype daglig, mens bøndene brukte 

det en gang i blant. Som følge av dette førte det til at bøndene slett litt med å logge seg på 

rådgivningsmøtene.  

 
Ekstrakt 20: Fokusgruppeintervju angående teknologien i Second Life 
I motsetning til Skype, var Second Life noe mer ukjent for både rådgiverne og bøndene. 

Second Life har mange funksjoner som Skype ikke har, blant annet at man opptrer som 

avatarer og dermed kan simulere ulike måter å interagere på.  Mange av bøndene hadde 

også utfordringer med å logge seg inn på Second Life, samtidig som det gikk en stund 

mellom opplæring og det første møtet som tidligere nevnt. Det gjorde at noe av 

opplæringen hadde gått i glemmeboka for noen av bøndene. Dette bekreftes av bøndene 

gjennom fokusgruppeintervjuet som ble gjennomført. 

SL har lengre opplæringsbehov. Det er mye som kan prøves ut, og er slik sett mer komplekst enn 
Skype. Opplæringa av SL på det fysiske førstemøtet var OK og tilstrekkelig, men da det gikk noe 
tid til det første møtet, hadde mange glemt hvordan de gjorde det.  

Det ble i tillegg nevnt at Second Life har flere funksjoner man kan utforske, og at det 

kunne ha blitt satt av mer tid til å utforske disse.  

Ekstrakt 21: Eksperimentering av Second Life på egenhånd 
Som det har blitt nevnt tidligere var Second Life et ukjent verktøy for både rådgiverne og 

bøndene. Second Life skiller seg fra Skype, ved at man kan opptre som avatarer. Det er 

mange funksjoner i Second Life, og det er en annerledes måte å drive rådgivning på som 

gjør at en kan bevege seg rundt i 3D verden. Under viser dataekstraktet hvilke tanker 

bøndene hadde om Second Life. 

SL ble opplevd å være morsomt og engasjerende. Noen av bøndene prøvde ut Second Life på 
egenhånd for å leke seg litt frem i programmet. 
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Et par av bøndene prøvde ut Second Life på egenhånd, utenom rådgivningsmøtene. Ved å 
bruke sin nysgjerrighet til å utforske dette mer, skaper bøndene sine egne ferdigheter i 
Second Life. 

 

4.3.2 Tekniske/infrastruktuelle utfordringer 
Bruk av digitale samarbeidsverktøy krever at flere faktorer til stede for det skal fungere 

optimalt. Digitale ferdigheter har blitt trukket frem som et grunnleggende element 

Tekniske utfordringer oppstår fra tid til en annen, hvor nettilgang eller kjennskap til det 

digitale verktøyet er faktorer som spiller inn. Som alt annet, er det litt trøbbel i 

begynnelsen når man skal sette i gang et nytt opplegg med ukjent digital verktøy. 

Etterhvert blir dette enklere når man har bedre kjennskap til både opplegget og verktøyet. 

Ekstrakt 22: Problemer med server 

Under det første møte i Skype oppsto det litt problemer med serveren hos forskerne, hvor 

møte ble avbrutt. Men rådgivningen fungerte som vanlig for alle de andre deltakerne. Som 

dataekstraktet under viser skyldes bruddet av endringer i innstillinger for å kunne motta 

epost med dokument fra rådgiveren. 

Problemer med serveren, og møtet ble brutt, dvs. det viste seg at samtalen fortsatte mens vi var ute. 
Bruddet skyldtes endringer av innstillinger for å kunne motta epost med dokument fra Rådgiver B. 

Som tidligere har det vært utfordringer med båndbredden, med tanke på at bøndene bor 

langt ute i distriktet. Men det er heller ikke noe uvanlig at slike brudd kan oppstå. Til tross 

for problemer med serveren, gikk ikke det utover rådgivingsmøte for bøndene. Men i 

samme møte var det litt utfordringer med å logge seg på, så møtet strakk seg litt lengre 

enn planlagt. 

Ekstrakt 23: Problemer med pc og Second Life 

Bøndene fikk lastet ned Second Life på første møte som ble gjennomført på Nortura 

Rudshøgda, og som tidligere nevnt gikk det litt tid mellom opplæring og første 

rådgivningsmøte. Da første rådgivingsmøte ble gjennomført hadde en av bøndene litt 

problemer med Second Life, hvor bonden ble kastet ut av programmet eller at den lukket 

seg når man klikket seg ut og inn av en plansje. Dataekstraktet under viser hvordan dette 

kom frem under rådgivningsmøtet. 

I dette tilfellet er det pc-en som skaper litt trøbbel for en av bøndene, og at rådgiveren 

bekrefter at dette oppsto allerede på første samling de hadde på Rudshøgda. Så slik som 
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situasjonen er her, er det ikke teknologien det er noe problemer med, men selve pc-en. Et 

annet moment i dette tilfelle som er relevant er internettilkobling. Second Life er tyngre å 

kjøre enn Skype, og ved dårlig internettforbindelse kan man bli falle ut etter å logget seg 

på. Samtidig kan det skape forsinkelser med avataren når det er dårlig internettilkobling. 

Dette medfører til at avataren henger litt igjen, og bonden får ikke med seg alt som har 

blitt sagt av rådgiveren.  

Ekstrakt 24: Dårlig lyd i Second Life 

Et gjennomgående problem i Second Life er lydkvaliteten, og til tider har det hendt at 

bøndene brukte chatten til å kommunisere med rådgiveren i stedet. Det kunne være mange 

årsaker til dårlig lydkvalitet, alt fra båndbredden til avstand mellom avatarene. 

Dataekstraktet under illustrerer et av mange episodene hvor lydkvaliteten var et problem. 

 

Tidspunkt Aktør Verbal Ikke-verbal 

[00:05:03] Bonde H Det er ikke god lyd, men jeg 
hører såvidt her. 

 

[00:05:09] Bonde T Nei, ja det er vanskelig å 
høre. 

 

[00:05:10] Bonde H  Ja, det er det.  

[00:05:28] Rådgiver M Da går vi over til lysbildet 
nummer 2. Står dere nære 
avataren min? Ja, det gjør 
dere. 

 

Bakgrunnsstøy som følge av 
at Forsker 1 har på 
mikrofonen sin på. 

 

I tillegg er det skurringer i 
mikrofonen til Rådgiver M, 
som gjør det vanskelig å få 
med seg hva som blir sagt i 
begynnelsen. 

[00:05:38]  Bonde T Det er ikke avstanden som er 
problemet, men det er 
kvaliteten på lyden 

 

Her understreker bonden av det ikke avstanden som er problemet når det kommer til 

lydkvaliteten, men har problemet ligger i mikrofonen. Samtidig som at forsker 1 har på 

sin mikrofon som fanger bakgrunnsstøy, som igjen skaper støy inne på Second Life. I 

tillegg problemer med mikrofonen, kan årsaken til at det er vanskelig å høre hva som blir 
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sagt i Second Life være som følge av at deltakerne i Second Life ikke skrur av 

mikrofonen når den ikke er bruk som fanger opp andre lyder, og dette får de andre som 

deltakere med i Second Life med seg som igjen fører til at det blir vanskelig å høre hva 

som blir sagt. 

Ekstrakt 25: Rådgiver som har får problemer med å delta på møte og styre 
presentasjonen inne på Skype 

Det var ikke bare bøndene som hadde litt trøbbel med Skype, men rådgiverne fikk litt 

problemer med det også. Årsakene til dette kan være mange, og kan være alt lenker som 

ikke fungerte eller rådgiveren tok av feil av presentasjonsfilen. 

Startet faglig kl 10:10. Da hadde det gått med 3 min på venting om flere kom med, og 7 min på 
tekniske problemer.. Rådgiver N hadde problemer med å komme inn i møtet via skype. Årsaken 
var at hun måtte være innenfor brannmuren til Nortura for å kunne delta. Antakelig for å kunne 
bruke skype for business. Rådgiveren kommuniserte med EP via e-post i mellomtida.Bonde H ser 
ikke plansjene via skype, men via fila som Nora sendte ut på forhånd. Nora viste plansjer, men hun 
fikk ikke til å klikke på plansjene slik at EP måtte gjøre det for henne. I ettertid viste det seg at hun 
trodde hun viste sin Powerpoint, mens det var pdf.fil hos EP som ble vist. 

I dette utdraget er det en ny rådgiver som skal steppe inn for den forrige rådgiveren, noe 

som betyr at det er første gang rådgiveren skal gjennomføre rådgivningsmøte med 

bøndene. Dette er forklaringen på hvorfor rådgiveren er litt ustø, og bruker litt tid på å 

logge seg på. Samtidig som at rådgiveren har litt problemer med å komme i gang med å 

vise frem Powerpoint- presentasjonen, og det viste seg at rådgiveren trodde at det var sin 

presentasjonen som ble vist frem. Men det var pdf-filen til forskeren som ble vist frem på 

skjermen i Skype i stedet. 

 

Ekstrakt 26: Utfordringer med nettkapasitet på Skype og SL (fra fokusgruppeinternvju) 

Et felles problem som var for både Skype og Second Life er internettkapasiteten. Det er 

som kjent og tidligere nevnt at begge disse programmene er avhengig av god båndbredde. 

Svak nettkapasitet er et utbredt problem i distriktene, og dette bekreftes også av bøndene 

selv. Dette skapte problemer med å logge seg inn, falt ut av programmet eller hang etter i 

rådgivningen som følge av dette. Under fokusgruppeintervjuet blir forklarer bøndene mer 

om hvordan dette medførte trøbbel med rådgivningsmøte i Skype og Second Life 

Et hovedproblem i bruken av Skype (og SL) er nettkapasiteten, særlig i distriktene. 
Bredbåndskapasiteten er for dårlig. Det er heller ikke uvanlig at mobildekninga er dårlig, slik at det 
nettoppkopling via mobil kan være et dårlig alternativ. Her var det et nettproblem, ved at det er helt 
i grenseland av hva kapasiteten i båndbredden kan klare. SL er noe tyngre kjøre enn Skype. 

På grunn av dårlig nettilgang funket ikke alltid rådgivningen optimalt som ønsket, og slike 
utfordringer oppsto ofte under rådgivningen i både Second Life og Skype.  
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Ekstrakt 27: Utfordringer med lyd/mikrofon/koble seg på (fra fokusgruppeintervju) 

Under siste møte i Second Life, hadde rådgiveren problemer med sin mikrofon og fikk 

dermed ikke koplet opp lyden. Resultat av dette var at møtet ble avlyst og flyttet til en 

annen dag. En annen bonde slet veldig med å logge seg på, samt en annen droppet 

rådgivningen som følge av dårlig båndbredde. Dataekstrakter viser hva bøndene erfaringer 

med utfordringene. 

Det var også et møte hvor Rådgiver M  ikke fikk koplet opp lyd. Dette møtet ble avlyst. Det viste 

seg at defekte hodetelefoner var problemet. Videre var det en bonde som hadde problemer med å 

kople seg opp, samt at en annen bonde droppet å delta fordi han hadde kapasitetsproblemer med 

båndbredden.  

Når slike utfordringer oppstår ofte, brukes veldig mye av tiden til å løse slike problemer. 

Dette gir igjen mindre tid til selve rådgivningen. Men til tross for disse utfordringen løser 

rådgiverne det på med god måte, med hjelp av forskerne som er til stedet. Rådgivningen 

går ganske plettfri etter dette, og det ser ut til at bøndene får en nytteverdi ut av det til 

tross for litt utfordringer med å sette i gang. 
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5 Drøfting av funn 
Dette kapittelet vil ta for seg de viktigste funnene i oppgaven og sette de i lys av de 

teoretiske perspektivene som ble presentert i kapittel 2. Det vil drøftes rundt hvilke 

muligheter og hindringer bruken av synkrone digitale samarbeidsverktøy kan gi for 

grupperådgivning av ammekubønder, gjennom forskningsspørsmålene. Funnene fra 

forrige kapittel vil bli drøftet, og sett i lys av tidligere studier og teoretiske perspektiver 

som ble lagt frem i kapittel 2. Drøfting og svar på forskningsspørsmålene vil skje i samme 

rekkefølge som de ble presentert i 1.3 

5.1 Hvordan kommuniserer rådgiver og bøndene med 
hverandre? 
Med Web 2.0 har det kommet nye måter å interagere med hverandre på via internett. 

Internett har blitt mer dynamisk slik det ble vist i tid/sted matrisen som legger til rette for 

vi kan samarbeidet synkront på forskjellige steder, slik det har blitt gjennomført i denne 

rådgivningsprosessen. Vygotsky (1978) tillegger en sentral rolle fysiske medierende 

artefakter for å komplementere språkbruk, som i dette tilfelle er Skype for Business og 

Second Life. Gjennom de synkrone digitale verktøyene ble rådgivningen gjennomført, 

hvor rådgiveren kommuniserte direkte med bøndene i sanntid, samtidig som at rådgiveren 

bruker relevante illustrasjoner og tabeller i presentasjonen sin, som både støtter opp det 

rådgiveren legger frem samtidig som det gir bøndene noe konkret å feste seg til. Dette 

gjør det enklere for bøndene å følge med i rådgivningen, stille spørsmål og knytte det opp 

mot fagtermene som blir presentert og til sin egen praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figur 15: Klauver til kviger (illustrasjon fra presentasjon i Second Life) 
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Mennesket er avhengig av å kunne utvikle og nytte fysiske og abstrakte (språklige) 

redskaper - noe som er en sentral del av det sosiokulturelle perspektivet på læring og 

utvikling. Språket er en sentral komponent i kommunikasjon med andre, og defineres som 

en symbolsk medierende artefakt (Vygotsky, 1978). Språket er konstituerende for vår 

måte å se virkeligheten på, og hvordan vi handler i ulike sosiale praksiser.  

Mesteparten av kommunikasjonen mellom rådgiver og bøndene består av et fagspråk og 

fagtermer knyttet til ammekuproduksjon. Gjennom det fagspesifikke språket, knytter 

rådgiver og bøndene seg til en felles forståelse. Dette knyttes opp mot intersubjektivitet, 

som er en måte å kommunisere på hvor begge partnere forstår hverandre. For å kunne 

oppnå god kommunikasjon mellom to partner, må begge ha samme kontekstuelle 

forståelse som beskrives som en «temporarily shared social world» (Rommetveit og 

Blakar, 1979)  . Intersubjektivitet krever at man har en kontekstuell forståelse for hva som 

blir snakket om og klarer å plassere begrepet i riktig sammenheng (Rismark og Sølvberg, 

2008). Eksemplet under viser hvordan rådgiveren presenterer fagbegrepene, samtidig som 

det er illustrasjon i presentasjon som viser hvordan dette er i praksis. 

Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:07:05] Rådgiver M 

 

Klauver er jo veldig veldig viktig, 
og det ser man ganske tydelig på 
kvigen på dem som har klauver som 
sakser over eller har noen som vi 
kaller for bratte klauvervegger. 
Bratte klauvervegger det er bak 
dyret hvis man ser på 
bakklauvene… 

Kommunikasjon blir definert av Rommetveit (1972) som at senderen har en intensjon om 

å gjøre noe kjent for mottakeren, hvor senderen gjør en innkoding av det intenderte 

budskapet, og deretter skjer en avkoding som gjør at mottakeren kan oppleve intensjonen i 

innkodingen, og dermed ta med seg budskapet videre. Det komplementære forholdet 

mellom sender og mottaker kjennetegnes dermed ved at de to tar del i 

kommunikasjonshandlingen på et hvis er en forutsetning for hverandre (Rommetveit, 

1972). Det er ulike nivåer av kommunikasjonen som ble observert, med de ulike synkrone 

digitale samarbeidsverktøy. En måte som rådgivere og bøndene samhandler sammen på 
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under rådgivningsmøtene er å koordinere med hverandre. Kjernen i en 

koordineringsprosess er å kunne integrere de ulike bidragene som kommer inn, som i 

dette tilfelle er kunnskap og erfaringer, hvor de er begge er avhengige av hverandre. En 

god koordineringsprosess er med på å skape en god flyt i rådgivningen, samtidig som at 

det er en viktig forutsetning for en vellykket og effektiv rådgivning. Under det andre 

rådgivningsmøtet som i Second Life, var det to rådgivere til stedet i tillegg til bøndene. 

Det krevde en annen form for koordinering enn hva det ville ha vært med en rådgiver. 

Utdraget under viser hvordan denne koordineringsprosessen fungerte  

Tidspunkt Aktør Verbal  

 

[00:39:25.11] Rådgiver 2 Ja, det viktigste er at de får et grovfôr som er 
smakelig sånn at de spiser det. hvis dem får 
noe sånt litt dårlig gjæret surfôr, så spiser de 
ikke noe av det, så om det er høy eller om det 
er silo er egentlig ikke så farlig, bare det er 
smakelig. 

 

[00:39:48.28] Rådgiver 1 For de av dere av dere som har høstkalver i 
[inaudible] så vil de jo spise forholdsvis mye 
altså, når det kommer ut på vårparten. 

 

[00:40:07.14] Bonde A Du, jeg hadde første runden med høstkalver i 
år. Nå er de sånn 2 og en halv, tre og en halv 
måned [inaudible] del av forbrettet tilgang på 
egen del som ikke kua kommer til, og da får 
dem den tørreste førsteslåtten med kraftfor, og 
de spiser som pokkerne. 

 

(Utdrag fra ekstrakt 2) 

Eksemplet viser at rådgiverne spiller på hverandres kunnskaper, og refererer til hverandre 

når de snakker, som gjør det enkelt å vite hvem henvendelsen gjelder.  I tillegg til dette 

kommer rådgiveren med konkrete eksempler som kan være relevante for noen av 

bøndene. 

Ved formidling av kunnskap eller i kommunikasjonssituasjoner hvor det er tydelig at 

rådgiverens faglige kompetanse ligger utenfor bøndenes kompetanse, må rådgiveren ta 

hensyn til bøndenes nærmeste utviklingssone (Vygotsky, 1978). Dataene som innsamlet 

tilsier at rådgiveren bruker et enkelt og forståelse språk for å forklare et budskap, slik at 

det samsvarer med bøndenes nærmeste utviklingssone. Det tilsier at rådgiveren og 

bøndene har sannsynligvis opparbeidet seg en intersubjektivitet hvor begge partnere 

forstår hverandre. Intersubjektiviteten kan ha blitt opparbeidet gjennom at rådgiver og 

bøndene har møtt hverandre tidligere gjennom et fysisk fellesmøte på Nortura på 
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Rudshøgda eller har hatt besøk av rådgiveren på gården tidligere. Bøndene har også 

kjennskap til hverandre. Dette er med på å skape en god relasjon mellom rådgiver og 

bøndene, samt bøndene med hverandre. 

Oppsummert forgår kommunikasjonen gjennom et felles fagspråk og fagtermer som er 

knyttet til feltet ammekuproduksjon. Gjennom det fagspesifikke språket danner rådgiver 

og bøndene en felles forståelse, som informantene bygger på når de utvikler samtalen 

videre Dermed er kommunikasjon og intersubjektivitet sentrale komponenter som må 

være på plass når en skal forstå kunnskapsutvikling fra et sosiokulturelt perspektiv. 

Samtidig som at rådgiver og bøndene kommuniserer i sanntid gjennom det fysisk 

medierende artefaktet, som er Second Life og Skype for Business.   

5.2 Hvordan legger rådgiverne til rette for læring og 
kunnskapsdeling for bøndene gjennom 
grupperådgivningen?                                                                                                                                                                                              
Rådgiveren benytter seg av ulike kilder til kunnskap for å forberede seg til rådgivningen, 

som kan være fra både faglitteratur eller andre i nettverket. Faktabasert kunnskap er noe 

rådgiveren har tilegnet gjennom formell læring i sin utdanning, og for oppdatering på ny 

kunnskapsutvikling benytter rådgiveren seg av fagbøker, samt andre ressurser som 

studieturer og seminarer. I tillegg til fagspråket som blir benyttet, legger rådgiveren frem 

en del faktakunnskaper. Faktabasert kunnskaper er i dette tilfelle konkrete tallverdier eller 

statistikk, som for eksempel avlsverdier, slakteprosent eller fettrekk.  Fremgangsmåten 

rådgivere benytter seg av i rådgivningen er å legge frem de faktabaserte kunnskapene, og 

deretter stille relevante spørsmål knyttet til temaet, med et mål å trigge frem diskusjon fra 

bøndene eller at bøndene skal supplementere med sin praktiske kunnskap. På denne måten 

legger rådgiveren til rette for læring og kunnskapsdeling for bøndene gjennom 

grupperådgivningen. 

I et av rådgivningsmøtene snakker rådgiveren om aktiv avlsbesetning, og går gjennom 

kriterier som ligger til grunn for dette. I likhet med tidligere eksempler, har rådgiveren 

lagt inn en tabell på dette temaet i presentasjonen sin, som gjør det enkelt og oversiktlig 

for bøndene å få med seg denne informasjonen samtidig som at de har noe konkret å se 

på. Det er noe enklere i Second Life med å referere til tidligere plansjer fordi der blir 

presentasjonen stående fast (på ulike stands), mens i Skype blir den borte når neste foil 

blir vist. 
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Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:40:05.06] Rådgiver 1 For å bli en aktiv avlsbesettning så er 
det noen krav. Da må det innsamineres 
30% av besettningen din. Og av den 
innsamineringen må 20% innsamineres 
med det norsk semin, og de må igjen 
innsamineres med norsk semin ungokse. 
Og så må man ha minst 10 antall 
stambokførte mordyr. 

 

(Fra dataekstrakt 13) 

 

 

 

 

Det skilles ofte mellom formell og uformell læring, hvor de ofte blir presentert som to 

separate paradigme. Uformell læring er nedfelt i hverdagslige praksiser, som inneholder i 

hovedsak horisontal kunnskap og foregår i en ikke pedagogisk setting. Mens formell 

læring er kunnskap som er tilegnet på individnivå innenfor strukturerte læringsrammer 

(Malcolm et. al., 2003). Egenskaper av både formell og uformell karakter er til stedet i 

alle læringssituasjoner, men det gjensidige forholdet mellom de to varierer fra situasjon til 

situasjon. I et analytisk perspektiv vil det likevel være mulig å skille de formene for 

læring, men det vi ikke si at en ekskluderer den ene fra den andre. Det er likevel slik at 

den ene formen vil være mer aktuelt i enkelte situasjoner enn den andre. 

Læringen som oppstår gjennom rådgivningen er både formell og uformell. Den formelle 

læringen kommer gjennom faktakunnskaper fra rådgiveren, som i dette tilfelle fungerer 

som en fagperson. Rådgiveren har som tidligere nevnt opparbeidet seg denne kunnskapen 

gjennom utdanning eller faglitteratur. Samtidig er mye av læringen som fremkommer 

under rådgivningen uformell læring, da dette baserer seg på konkrete erfaringer bøndene 

har tilegnet seg fra egen gård eller produksjon. Denne erfaringsdelingen er svært verdifull 

for de andre bøndene, da de kan både trekke lærdom ut fra dette eller anvende dette i egen 

praksis.  
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Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:14:46] Maren Når du skal fôre mordyrene dine? Hva er målet 
med fôringen, da? 

[00:14:54] Tormod Ehh..ja, nei. Jeg må jo få dem gjennom vinteren, 
og fôre dem. 

(Utdrag fra ekstrakt 3) 

Mye av erfaringsdelingen går på konkrete eller spesifikke ting som angår 

ammekuproduksjon, som er kunnskap som er nyttige for bøndene som deltar i 

grupperådgivning. Lave og Wenger (1991) introduserte begrepet praksisfelleskap, hvor de 

la frem at læring er knyttet opp mot felleskapet og de sosiale handlingene.  Felleskapet er 

så med på å heve, påvirke og utvikle kunnskapsnivået i gruppa som samhandler. Det er 

ikke nødvendigvis rådgiveren eller den erfarne bonden som er det viktigste for 

læringssituasjonen, men heller organisasjonen eller kulturen som personene 

representererer. Et praksisfelleskap er sammensatt av relasjoner mellom bøndene som 

utvikler seg over tid, altså gjennom flere rådgivingsmøter. For at et fellesskap skal kunne 

karakteriseres som et praksisfelleskap, må gruppen ha et felles interesseområde, felles 

deltakelse og en praksis der de kan utøve interessen sin og dele kunnskap med hverandre. 

Disse tre elementene utgjør grunnlaget for situert læring, der en ser læringsaktiviteten i 

tett sammenkobling med konteksten læringen skjer i. Som i dette tilfellet, hvor alle 

bøndene er ammekuprodusenter og har  dette til felles med hverandre. Dersom teoriene til 

Lave og Wenger (1991) settes opp mot praksisen i rådgivningsmøtene i Second Life og 

Skype for Business, befinner rådgiveren og bøndene seg i samme praksisfelleskap. 

Rådgiveren deler sin kunnskap med bøndene, og bøndene får mulighet til å stille 

spørsmål. I tillegg forsøker rådgiveren å henvise bøndene til hverandre dersom de har 

utfordringer med samme problem, men i andre tilfeller deltar bøndene aktivt med 

rådgivningen. Dette gjelder spesielt når det er temaer eller situasjoner bøndene har gode 

erfaringer med eller har lest om det. Bøndenes innspill er også med å dele erfaringen med 

de andre bøndene som deltar mer passivt i rådgivningen. Når det kommer temaer som 

bøndene har mye erfaringer med eller ting de har lest, deltar de aktivt og deler verdifull 

innsikt for de andre som er til stede. Slik som dette dataekstraktet fra Skype-møtene viser. 

Det er en god dialog i møtet. Særlig Bonde L og Bonde S er aktive, naturlig nok siden de har 
erfaring med dagens tema. 

Det utveksles kunnskap, med tips om erfaringer de har gjort og om stoff de har lest. Rådgiver N 
vurderer og kommenterer innspillene og kvalitetssikrer. 
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(Utdrag fra dataekstrakt 5) 

Rommetveit (1972) påpeker at det må være en rollefordeling til stedet, hvor det er enighet 

mellom senderen (rådgiveren) og mottakerne (bøndene). Videre legger han frem at 

mottakeren (bøndene) kan ha en forventning om at senderen (rådgiveren) skal presentere 

informasjon. I slike tilfeller, kan det føre til at mottakerne (bøndene) blir den typiske 

«automatisk mottakeren» som bare tar imot informasjon uten å interagere i prosessen i det 

hele tatt. Konsekvensen av dette er at bøndene vil få minimalt med læringsutbytte fra 

rådgivningen. Dette er noe rådgiveren er bevisst på, ved at rådgiveren stiller relevante 

spørsmål etter at det har blitt gjennomgått et spesifikt tema. Hensikten med dette er å sette 

i gang en faglig diskusjon samt trigge bøndene til å dele erfaringer med hverandre. På den 

måten unngår rådgiveren at bøndene blir passive i rådgivningsmøtet, og at de ender opp 

med å bli en «automatisk mottaker». Noen ganger henvender rådgiveren seg direkte til en 

bestemt bonde eller flere bønder, for at bonden eller bøndene skal komme med innspill 

eller erfaringer. Slik som eksemplet under viser. 

Tidspunkt Aktør Verbal 

[00:13:01] Rådgiver M Bonde T? Kan Bonde T høre meg. Når du skal fôre 

mordyra di, hva er målet med fôringen?  

[00:14:44] Bonde T Ja, jeg hører deg jeg. Hva var det du sa? 

[00:14:46] Rådgiver M Når du skal fôre mordyrene dine? Hva er målet med 
fôringen, da? 

[00:14:54] Bonde T Ehh..ja, nei. Jeg må jo få dem gjennom vinteren, og fôre 
dem. 

(Utdrag fra ekstrakt 3) 

5.3 Hvilke styrker og svakheter gir utvalgt teknologi for 
grupperådgivningen? 
Datastøttet samarbeidslæringsfeltet (CSCL) knyttes ofte til det sosiokulturelle 

læringsperspektivet, hvor man ser på hvordan mennesker lærer sammen ved hjelp av en 

datamaskin (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). Og med utviklingen av web 2.0, som 

muliggjør for kunnskapsbygging på tvers av tid og sted, åpner dette seg for flere 

muligheter. Ved bruk av synkrone digitale samarbeidsverktøy gjør det enklere for 

bøndene å ha rådgivning når og hvor det passer for dem. Det er som tidligere nevnt at 
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bøndene har en svært varierende arbeidshverdag, og veksler mellom å være både ute og 

inne. Med digitale samarbeidsverktøy som Skype gjør det mer fleksibelt for bøndene, da 

de ikke behøver å sitte inne eller foran en pc for å delta på rådgivningen. Under møtene 

som ble gjennomført i Skype, deltok noen av bøndene i rådgivningen via telefonen mens 

de var i fjøset eller befant seg andre steder. Imidlertid mister man muligheten til å dele 

skjerm for å vise plansjer, men ved å sende ut plansjene i forkant kan bøndene likevel 

følge med på plansjer som rådgiveren har. Bøndene ga inntrykk for det fungerte å bruke 

Skype gjennom telefonen, og at det var positivt at man kunne gjøre andre ting mens man 

deltok i rådgivningen. Dette åpner også for å ha rådgivning i konkrete situasjoner en 

bonde står ovenfor og kan få en umiddelbar rådgivning, i stedet for å vente til neste gang 

eller at de får en rådgiver på besøk på gården. Skype var også det digitale 

samarbeidsverktøyet som både rådgiverne og bøndene var godt fornøyd med, som følge 

av det er enkelt å bruke og alle hadde et forhold til det. Nortura-rådgiverne brukte Skype 

daglig og var veldig godt kjent med verktøyet, mens bøndene hadde kjennskap til 

verktøyet men brukte det ikke like ofte. 

Second Life derimot, var et annerledes og nytt verktøy som både rådgiverne og bøndene 

ikke hadde kjennskap til fra før. Gjennom Second Life opptrer alle deltakerne som 

avatarer, hvor man kunne velge ut sin personlige stil. Chat funksjonen i Second Life ble 

brukt ofte, som f.eks. til å stille et spørsmål angående teknologien som ikke var relevant 

med temaet som ble gjennomgått i rådgivningsmøte eller til avtale ny tid for neste møte. 

Ved å bruke chatte-funksjonen i Second Life ga rådgiverne og bøndene muligheten til å 

stille spørsmål uten å avbryte eller skape støy/forstyrrelse for de andre deltakerne. Second 

Life har mange andre funksjoner enn Skype, som bøndene skulle ønske de kunne bruke 

mer tid på utforske. Men noen av bøndene utforsket også Second Life på egenhånd 

utenom de ordinære rådgivningsmøtene, for å bedre kjent med verktøyet.Under viser 

dataekstraktet hvilke tanker bøndene hadde om Second Life. 

SL ble opplevd å være morsomt og engasjerende. Noen av bøndene prøvde ut Second Life på 
egenhånd for å leke seg litt frem i programmet. 

 

Et par av bøndene prøvde ut Second Life på egenhånd, utenom rådgivningsmøtene. Ved å 

bruke sin nysgjerrighet til å utforske dette mer, skaper bøndene sine egne ferdigheter i 

Second Life. 

 



78 
 

Totalt sett fungerte rådgivningen bra i Second Life, hvor bøndene ga inntrykk for at de 

fikk et faglig utbytte og at det fungerte bra med plansjene. Samtidig som at det å kunne 

opptre som avatarer inne på Second Life ga en mer ekte følelse av å være tilstede med de 

andre bøndene i rådgivningsmøte selv om man satt hjemme i sin egen stue. Dette 

gjenspeiles også i både faglige diskusjonene som fremkommer i datamaterialet og 

erfaringsdelingen mellom bøndene inne på Second Life. 

For at rådgivningen skal fungere optimalt er det krav om at både rådgivere og bøndene må 

besitte noen generelle digitale ferdigheter. De generelle digitale ferdighetene som 

henvises til her er det å ha kunnskap om generelle innstillinger på pc som å justere lyd på 

mikrofonen eller skru av mikrofonen til innlogging og nedlastning av programvarer til pc. 

En utfordring som var gjennomgående i både Second Life og Skype var innlogging og 

lydinnstillinger på mikrofonen. Årsaken til dette ligger i at det hadde gått en stund mellom 

opplæring og første rådgivningsmøte som gjorde at noen bønder hadde glemt hvordan de 

skulle gå frem med å laste ned programvaren og hvordan de skulle logge seg på. 

Eksempel på dette illustreres i dette utdraget. 

SL har lengre opplæringsbehov. Det er mye som kan prøves ut, og er slik sett mer komplekst enn 
Skype. Opplæringa av SL på det fysiske førstemøtet var OK og tilstrekkelig, men da det gikk noe 
tid til det første møtet, hadde mange glemt hvordan de gjorde det.  

Forskerne i Kompetent Bonde-prosjektet og rådgiverne fra Nortura var veldig 

behjelpelige, og prøvde å løse og kommunisere med bøndene gjennom chatten i Second 

Life, og på e-post og Facebook-gruppe for Skype. I de fleste tilfeller løste dette seg, men 

det har vært tilfeller hvor bonden bruker for lang tid med å logge seg eller blir kastet av 

programvaren, og får med seg bare halvparten av rådgivingen i Second Life. Mens i 

Skype, har det hendt at lenken til Skype-møte ikke har fungert hvor bonden måtte delta i 

rådgivningen gjennom mobiltelefonen i stedet. Disse utfordringene oppsto mer i de første 

rådgivningsmøtene som ble gjennomført i både Second Life og Skype, hvor disse 

utfordringene er også forventet som følge av både rådgiverne og bøndene trenger litt tid 

på å bli kjent med det digitale samarbeidsverktøyet samtidig som at rådgiveren trenger tid 

på å danne en god rutine for hvordan rådgivningen skal gjennomføres på en best og 

effektiv måte. 

En lærdom som ble tatt med videre fra de første rådgivningsmøtene som ble gjennomført i 

både Second Life og Skype var at det kunne være en idé å legge ut instruksjoner på e-post 

og Facebook-gruppen, med både beskrivelse og illustrasjoner på hvordan bøndene skulle 

logge seg på samt lydinnstilling på pc. Til de neste møtene ble det lagt ut instruksjoner på 
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både e-post og i Facebook-gruppen, som skal gjøre det enklere for bøndene å logge seg på 

og justere lyden på mikrofonen. De neste rådgivningsmøtene ble det brukt mindre tid på 

innlogging og justering av lyd, som indikerer på at det hjalp med instruksjoner på e-post 

og i Facebook-gruppen. Forskerne tok med illustrasjoner med instruksjon, slik at bøndene 

fikk vite konkret hva de skulle trykke på eller laste ned. 

Et annet faktor som spiller inn for å få en optimal rådgiving er bredbåndkapasiteten. Både 

Skype og Second Life krever at man har god nettilgang, noe som kan være en utfordring i 

distriktene.  Bredbåndskapasiteten var for dårlig, og det var heller ikke uvanlig at 

mobildekningen var dårlig også. Slik at nettkobling via mobil kan være et dårlig 

alternativ. Så svakheten her ligger ikke i den utvalgte teknologien, men som følge av 

bredbåndskapasiteteten. Det var flere ganger at bøndene falt ut av programvaren og måtte 

logge seg inn på nytt igjen, og går dermed glipp av sentrale deler av rådgivningsmøte. 

Dette er ikke optimalt i lengden, da bonden/bøndene får minimal læringsutbytte av å delta 

på slike rådgivningsmøter.  

Et hovedproblem i bruken av Skype (og SL) er nettkapasiteten, særlig i distriktene. 

Bredbåndskapasiteten er for dårlig. Det er heller ikke uvanlig at mobildekninga er dårlig, slik at det 

nettoppkopling via mobil kan være et dårlig alternativ 

(Utdrag fra ekstrakt 26) 

For at rådgivning gjennom digitale samarbeidsverktøy skal gå relativt knirkefritt, må 

utstyr som pc og mikrofon være i orden. Allerede på fellesmøte på Rudshødga hadde en 

av bøndene problemer med Second Life, hvor bonden ble kastet ut eller at programmet 

lukket seg når bonden klikket inn og ut av en plansje. I slike tilfeller har ikke dette noe 

med selve teknologien i Second Life å gjøre, men heller at det er problemer med PC-en 

som anvendes. Ved et senere tidspunkt i rådgivningen, skjer det samme igjen med samme 

bonde. Dette kan ha en sammenheng med at Second Life er et tyngre program å kjøre enn 

Skype som stiller andre krav til både pc og internetttilkobling, hvor konsekvensen av dette 

er at bonden ikke får med seg deler av rådgivningen. 
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6 Sammendrag og konklusjoner 
6.1 Utgangspunkt og problemstilling 
Dette case-studiet har som mål å få et kvalitativt innblikk i hvordan 

rådgivningssituasjonen mellom rådgiver og bonde foregår gjennom bruk av synkrone 

samarbeidsverktøy. Det pedagogiske perspektivet her vil være med på kaste lys over 

hvilke komponenter eller faktorer som må ligge til grunn for at bonden skal få et utbytte 

av rådgivningen når det kommer til kunnskapsdeling, erfaringsdeling og læring. I tillegg 

vil case-studiet se på hvordan utvalgt teknologi kan fungere optimalt for 

grupperådgivning.  

 

Problemstillingen har vært som følgende: «Hvilke muligheter og hindringer kan bruken av 

synkrone digitale samarbeidsverktøy gi for grupperådgivning av ammekubønder?» 

 
For å svare på problemstillingen ble formulert følgende forskningsspørsmål: 
 
 

x Hvordan kommuniserer rådgiver og bøndene med hverandre under rådgivningen, 
og hvordan foregår erfaringsdelingen mellom bøndene?  

 
x Hvordan legger Nortura til rette for læring og kunnskapsdeling for bøndene 

gjennom grupperådgivningen?  
 

x Hvilke styrker og svakheter gir utvalgt teknologi for grupperådgivningen?  
 

 
6.2 Metoder 
Metoden som ble anvendt til datainnsamling var kvalitativ metode, med skjermopptak av 

Second Life og Skype samt fokusgruppeintervju. Jeg var med på alle datainnsamlinger og 

stod for ett av kameraene som ble benyttet og til tider to. For å analysere datamaterialet 

valgte jeg tematisk analysetilnærming i samarbeid med veileder. Tematisk 

analysetilnærming ga et rammeverk for kategorisering og arbeid med datamaterialet, og 

interaksjonsanalyse gjorde det mulig å framstille observasjonsdata og samhandlingen i 

rådgivningssituasjonen på en forståelig måte. Seleksjon av data og utarbeiding av 

kategorier ble utført med et utgangspunkt om datadreven analyse (bottom-up), hvor 

dataene mest mulig får lov til å tale for seg selv. I tillegg til meg selv deltok to forskere i 
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prosessen med å velge av data til bruk i analysen. Analysen og drøftingen har vært min 

hovedbeskjeftigelse. 

6.3 Resultater 
Bruk av synkrone digitale samarbeidsverktøy gir muligheter og hindringer for 

grupperådgiving. Som dataene indikerer er det stor grad av intersubjektivitet mellom 

informantene i de situasjoner vi har studert, som delvis blir støttet gjennom det 

fagspesifikke språket, for med det knytter rådgiveren og bøndene seg til en felles 

forståelse. Rådgiveren fungerer som en fagperson og deler mye faktakunnskaper (formell 

læring), og stiller relevante spørsmål underveis for å sette i gang en faglig diskusjon, men 

også trigge bøndene til å dele sine praktiske erfaringer fra området. På denne måten kan 

bøndene se koblingen mellom teori og praksis. Grupperådgivning gjennom synkrone 

digitale samarbeidsverktøy åpner opp for nye måter for rådgivning samtidig som at det er 

en mer fleksibel løsning for bøndene. Bøndene har en varierende hverdag, hvor de veksler 

mellom å være både ute og inne. Med synkron digital samarbeidsverktøy som Skype og 

Second Life, men kanskje best egnet for Skype, som gjør det mulig å ha rådgivning 

uavhengig av sted, hvor de (med Skype) behøver ikke å sitte inne men kan være ute i 

fjøset og likevel få med seg rådgivningen. 

For at rådgivningen skal fungere optimalt må både rådgiverne og bøndene besitte 

grunnleggende digitale ferdigheter. De generelle digitale ferdighetene som henvises til her 

er det å ha kunnskap om generelle innstillinger på pc som å justere lyd på mikrofonen (fra 

hardware til software til headset) eller skru av mikrofonen til innlogging og nedlastning av 

programvarer til pc. En utfordring som var gjennomgående i både Second Life og Skype 

var innlogging og lydinnstillinger på mikrofonen. Dette er med å gjøre at rådgivningen 

ikke blir like effektiv, og går ut over for noen av bøndene da de går glipp av deler av 

rådgivningen. Utstyr som pc og mikrofon må også være i orden for at rådgivningen skal 

gå knirkefritt. Second Life og Skype krever god bredbåndskapasitet for at de skal fungere, 

og i distriktene er det utfordringer med nettopp dette. Dette skapte problemer for spesielt 

noen av bøndene, som gjorde at de ble logget ut av programmet og gikk glipp av deler av 

rådgivningen. Utfordringene ligger dermed ikke i utvalgt teknologi, men faktorene rundt 

som bredbåndskapasitet og digitale ferdigheter. 
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6.4 Avgrensning og videre forskning 
Som følge av oppgavens omfang har denne oppgaven noen begrensninger, og under vil 

jeg komme med noen forslag til videre forskning: 

x Utforske bruken av Facebook som et medierende verktøy for grupperådgivning for 

det adresserer noen av svakhetene ved de synkrone digitale samarbeidsverkøyene 

som ble valgt 

x Opplæring av bønder og rådgivere for å sikre bedre bruk av slike verktøy 

x Oppfølging av piloten på ammekurådgivning for å se på det som Nortura selv 

velger å bruke og hva som er den beste arbedisfordeling mellom fysiske møter og 

virtuelle møter 

x Finne det andre metoder som kan benyttes 

x Finnes det andre forskningsspørsmål som kan brukes til å få svar på 

problemstillingen 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
Deltakelse i forskningsprosjekt 

Nortura Pilot: Oppfølgingsrådgivning for nyetablerte ammekuprodusenter 
 

  Bakgrunn og formål 
Mange produsenter som starter opp med ammeku har liten erfaring og vil ha behov for 
rådgivning/oppfølging spesielt i oppstartsfasen. I mange områder er det store avstander 
mellom disse produsentene. I tillegg har Nortura forholdsvis liten kapasitet. I sum gjør 
dette det krevende å gjennomføre denne oppgaven. En IKT basert rådgivning i grupper 
kan være en metode for effektivisere dette arbeidet.Prosjektet er et samarbeid mellom 
forskningsmiljøene Ruralis (prosjektansvarlig), NIBIO, Universitetet i Oslo, og 
Trøndelag Forskning og Utvikling. Hovedfinansieringen kommer fra 
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Næringspartnere, som også bidrar med 
finansering i prosjektet: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri 
og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning). I tillegg bidrar 
fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med 
finansiering 

 
Du er blant de som vi ønsker å få data fra til studien. Vi har valgt ut noen 
rådgivingstjenester vi vil studere nærmere og i den forbindelsen tar vi kontakt med deg. 

 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
De rådgivingstjenestene vi studerer er valgt ut fordi det er ønskelig å lære hva som 
fungerer bra, hva som kan fungere bedre, hvorfor det er slik og hvordan det eventuelt 
kan forbedres. For å besvare disse spørsmålene vil forskernes arbeid dels innebære 
intervjuer av rådgivere og bønder og dels observasjon. Det vil bli gjort 
lydopptak/skjermopptak av fjernrådgivningssesjoner i Second Life og Skype for 
business og intervjuer i etterkant i en fokusgruppe samlokalisert. Forskerne vil gjøre 
notater. 

 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er kun forskerne som vil 
ha tilgang til personopplysninger. Det vil ikke bli brukt personnavn i publikasjoner fra 
prosjektet. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. april 2018. Datamateriale med 
personopplysninger vil bli oppbevart til 1. mai 2022 i påvente av sluttføring av 
vitenskapelig publisering. Alt innsamlet datamateriale vil dermed være anonymisert 
innen 1. mai 2022. 
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 
anonymisert. 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder 
ved Universitetet i Oslo Anders Mørch, mobil 48021736, forskningsassistent Ingvill 
Thomassen, mobil 41505585 eller masterstudent Cecilia Vu, mobil 99429195. Alle 
arbeider ved Universitetet I Oslo. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for 
forskningsdata (NSD). 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signert av prosjektdeltaker, dato, sted) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide - fokusgruppe 
 

Grupperådgivning 
x Har du tidligere benyttet deg av grupperådgivning 
x Hvordan opplever dere det å dele informasjon om egen drift med andre? 
x Hvis tidligere erfaring, synes du grupperådgivning blir for generell eller synes du 

at den også gir rom for tilpasset opplegg som fungerer for deg 
x Andre synspunkter på gruppe rådgivning vs. individuell rådgivning, fordeler og 

ulemper 
x Var det lagt opp til diskusjon i grupperådgivning, og er dette viktig for deg? 
x Hva synes du om at tiden til rådgivning i grupper fordeles mellom faglig innhold 

(presentasjon av rådgiver) og diskusjonstid (to eller flere deltagere) 
x Rådgivning tilpasset fysiske møter vs. virtuelle møter; hvilke faktorer spiller inn? 

 
Virtuelle møter 

x Har du tidligere vært med på et virtuelt møte (alt fra privat til nabobonde til 
rådgiver og andre aktører du har med å gjøre i jobbsammenheng) 

x Kan dere nevne opp fordeler med virtuelle møter, slik dere opplever det? 
x Kan dere nevne ulemper med virtuelle møter, slik dere opplever det? 
x Hva skal til for at du vil velge et virtuelt møte fremfor et fysisk møte når du skal 

møte din rådgiver? 
x Fikk du med deg det som ble gjennomgått av rådgiver i de virtuelle møtene? Hvis 

ikke hvilke hindringer møtte du? 
 
Bruk av Facebook 

x Svært få har brukt FB-gruppa aktivt. Har du sett på de meldingene som er lagt ut? 
x Hvorfor tror du at det ikke er brukt mer? 
x Hvordan kunne det blitt brukt mer? 

 
Teknologistøtte – gruppespesifikt (Second Life/Skype) 

x Hvordan opplevde du pålogging? 
x Hvilke tekniske problemer opplevde dere? (lyd, mikrofon, se plansjer på skjerm, 

høyttaler mv) 
x Hvordan håndterte du tekniske ting i Second Life (bevegelse; kamerakontroll; 

snakke; chatte; lydkontroll, osv.) i Skype (…) 
x Video ble ikke brukt i skype? Kunne det vært gjort? 
x Satt du foran skjermen hele tiden under presentasjonen; hvis ikke, skapte det 

problemer av noe slag? Skype: deltok du på telefon, og hvordan fungerte det? 
x Har noen erfaring med bruk av skype via mobiltelefon? 
x Kan teknologien brukes på en annen måte som er mer hensiktsmessig for deg, og 

har du forslag til en slik bruk? 
x Brukte du teknologien utenom de virtuelle møtene? 
x Synes du teknologien støttet den faglige formidlingen fra rådgiver? 
x Synes du teknologien var engasjerende, gi gjerne eksempler på noe som var 

engasjerende for deg? 
x Hvilke andre teknologier kunne du tenke deg å bruke til virtuelle møter med din 

rådgiver? 
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Andre spørsmål knyttet til grupperådgivningen 

x Hvilke digitalt samarbeidsverktøy foretrekker du (Second Life vs. Skype)? 
x Hvilke erfaringer har du med grupperådgivning fra tidligere? 
x Foretrekker du hjemmebesøk i stedet for grupperådgivining? 
x Hvilke forventninger hadde du  i forkant av grupperådgivningen og ble de oppfylt? 
x Hvordan synes du det var å bruke Facebook til å dele erfaringer eller til å stille 

spørsmål? 
x Hvilke andre innspill har du til framtidig organisering av rådgivning fra Nortura? 
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