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Sammendrag  

Denne oppgaven tar for seg hvordan mikrokurs i en apotekkjede kan bidra til at de ansatte 

bygger kunnskap, og tar for seg følgende problemstilling: «Hvordan bidrar de nettbaserte 

mikrokursene til kunnskapsbygging hos de ansatte i apotekkjeden?», samt tre 

forskningsspørsmål. Disse er rettet mot et fokus på hvordan konteksten kursene gjennomføres 

i kan påvirke mulighetene for kunnskapsbygging, hvordan designet til mikrokursene kan 

påvirke de ansattes læring og kunnskapsbygging, og hvilken innflytelse mikrokursene har hatt 

på informantenes jobbhverdag.  

 

Etter innledningen starter oppgaven med å gjøre rede for teori og vårt teoretiske rammeverk. 

For å kunne besvare våre forskningsspørsmål har vi valgt å bygge vårt teoretiske rammeverk 

på sosiokulturell teori og teori om kunnskapsbygging. Videre så vi på metaforer for læring og 

teknisk og pedagogisk brukskvalitet. En litteraturgjennomgang vil bli presentert med andre 

relevante forskningsartikler. Vårt empiriske grunnlag er innhentet gjennom intervju av seks 

informanter som er ansatt i apotekkjeden, med hjelp av en intervjuguide og metoden stimulated 

recall.  

 

Ut ifra våre funn kan vi si at konteksten som mikrokursene gjennomføres i vanskeliggjør 

kunnskapsbygging i å skje, ettersom opplæringen gjennomføres som selvstudium. Likevel 

oppleves det som positivt at opplæringen er fleksibel, samt at kursene tar kort tid å gjennomføre. 

Den fleksible opplæringsmåten bidrar til at informantene opplevde en høy grad av kontroll og 

autonomi over egen læring. Det er få elementer i designet til mikrokursene som muliggjør 

kunnskapsbygging for de ansatte, og det er samarbeidsoppgavene som noen få av kursene 

inneholder. På en annen side så tyder det på at slik som mikrokursene er designet åpner opp for 

læring av fagkunnskap, ettersom informantene uttrykker at kursene har gitt dem ny kunnskap.  

 

I forhold til oppgavens problemstilling kan det, ut ifra gjennomgang av teori og data i denne 

studien, tyde på at det skjer læring hos informantene når de tar mikrokursene. Teori om 

kunnskapsbygging er derimot lite egnet for å forklare den læringen som skjer. Vi fant likevel 

at mikrokursene har hatt en forberedende effekt til kundemøte, hvor kunnskapsbygging kan 

skje.  
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1. Innledning  
Temaet for denne oppgaven er hvordan mikrokurs, som en form for nettbasert opplæring, kan 

bidra til kunnskapsbygging hos ansatte i en bedrift. Den digitale teknologien som er i stadig 

utvikling, er med på å endre verden, og blir oftere tatt i bruk i læringsprosesser og i 

kompetansehevende tiltak (Bower, 2017). Arbeidsplasslæring er viktig for ansattes 

kontinuerlige læring og faglige utvikling. Det har i de siste årene vært et økende mangfold av 

digitale opplæringsmetoder. Organisasjoner kan derfor undersøke et bredere spekter av 

opplæringsmetoder enn tidligere (Callan, Johnston og Poulsen, 2015). Nettbasert opplæring blir 

foretrukket av mange arbeidsplasser, og anerkjent som en viktig støtte for læring på jobb. Det 

som blir sett på som fordelene ved nettbasert opplæring er fleksibiliteten og tilgjengeligheten 

det tilbyr, umiddelbar informasjonstilgang og mulighet for fagspesifikk opplæring (Cheng, 

Wang, Moormann, Olaniran og Chen, 2012). 

  

Vi lever i en tid hvor kunnskap er høyt verdsatt. Dette innebærer at mennesker ikke bare må ha 

oppdatert kunnskap, men også er i stand til å delta i å bygge ny kunnskap som en normal del av 

deres arbeidsliv. Å delta i å skape ny kunnskap er noe som er fremtredende for teori om 

kunnskapsbygging (Bereiter og Scardamalia, 2014). Samfunnet er i stadig endring, og for å 

møte samfunnsutfordringer og omstillinger i arbeidslivet på en god måte blir det viktig med 

fokus på nytenkning og innovasjon. Kunnskapsbygging har fokus på kontinuerlige forbedring, 

og kan sees på som en måte å møte disse utfordringene på. 

 

Samtidig med den teknologiske utviklingen, blir bruken av teknologi i læringsaktiviteter studert 

på ulike måter. Noen studier har hatt sitt hovedfokus på teknologien, mens andre har fokusert 

på kommunikasjonen. Det blir desto viktigere å samle disse perspektivene da nettbasert 

opplæring forener de to hovedområdene, læring og teknologi (Aparicio, Bacao og Oliveira, 

2016). Selv om teknologien har åpnet opp for uendelig med muligheter for læringsprosesser og 

kompetansehevende tiltak, vil ikke teknologien i seg selv nødvendigvis være det beste i slike 

tilfeller. Det blir dermed viktig at blant annet pedagoger får en dypere forståelse for 

pedagogiske problemstillinger i tilknytning de teknologiske utviklingene. De kan med det 

unngå å bli distrahert av oppspinnet rundt nye teknologier, og heller konsentrere seg om 

hvordan hver enkelt teknologi kan påvirke samhandling og læring (Bower, 2017).  
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1.1 Valg av tema og problemformulering  

Med en felles interesse for nettbasert opplæring, bestemte vi oss for å skrive masteroppgaven 

sammen. Vi har begge erfaring fra nettbasert opplæring fra vår praksisperiode i studiet. Vi 

bestemte oss derfor for å ta kontakt med en apotekkjede, som vi hadde kjennskap til at hadde 

nettbasert opplæring som en del av deres kompetansehevende tiltak. Apotekkjeden ønsket et 

innblikk i hvordan mikrokursene fungerer for sine ansattes kompetanseutvikling, noe som var 

i tråd med det vi ønsket å forske på. Apotekkjeden har tatt i bruk læringsplattformen Motimate 

og utarbeidet mikrokurs som alle ansatte i deres apotek-butikker i Norge gjennomfører. De 

nettbaserte mikrokursene har gjort det mulig for de ansatte å kunne ta kursene på mobile 

enheter, noe som gjør at mikrokursene kan gjennomføres hvor som helst og når som helst.  

 

For å belyse oppgavens tema har vi formulert følgende problemstilling:  

 

Hvordan bidrar de nettbaserte mikrokursene til kunnskapsbygging hos de ansatte i 

apotekkjeden? 

 

Fra problemstillingen vår har vi utarbeidet tre forskningsspørsmål som utgjør vårt hovedfokus 

i oppgaven, samt at det vil være en inngang til å kunne svare på problemstillingen. Ettersom 

mikrokursene utgjør en fleksibel opplæringsmetode som gir de ansatte en viss autonomi over 

egen læring, ønsker vi å se på hvordan konteksten spiller en rolle for de ansattes mulighet for 

kunnskapsbygging. Det er videre interessant for oss å studere hvordan både pedagogisk og 

teknologisk design har en innvirkning på de ansatte sine læringsprosesser og mulighet for 

kunnskapsbygging. Det vil kunne gi oss et inntrykk av de ansattes opplevelse av hva som 

fungerer bra og mindre bra, noe som igjen kan gi et nyttig bidrag til utformingen av nettbaserte 

kurs i fremtiden. For å undersøke om mikrokursene muliggjør for kunnskapsbygging i andre 

settinger, er det også relevant å undersøke hvilken innflytelse de kan ha i arbeidshverdagen. Ut 

ifra dette har vi formulert følgende forskningsspørsmål:  

 

- Hvordan påvirker konteksten som kursene gjennomføres i mulighetene for 

kunnskapsbygging? 

- Hvordan påvirker designet til mikrokursene de ansattes læring og kunnskapsbygging?  

- Hvilken innflytelse har mikrokursene på informantenes jobbhverdag?  
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Det er kunnskapsbygging vi ønsker å undersøke om mikrokursene kan bidra til, og derfor er det 

relevant for oss å se kursene i lys av teori om kunnskapsbygging. I sammenheng med at 

nettbasert opplæring ofte blir sett på som informasjon levert på en teknologisk enhet, blir det 

interessant for oss å se på om det også kan foregå kunnskapsbyggende prosesser i slik 

opplæring. Vi har samtidig i denne oppgaven valgt et sosiokulturelt læringsperspektiv, som 

fremmer at læring skjer i fellesskap og samhandling med andre. Ettersom mangel på samarbeid 

er et kjennetegn ved nettbasert opplæring, blir det i denne sammenheng interessant å se hvordan 

dette påvirker de ansattes læringsprosess og kunnskapsbygging. Det blir også interessant å se 

om det finnes elementer i kursene som bidrar til samarbeid. I lys av sosiokulturell teori blir det 

videre interessant å se om kursene som redskap medierer kunnskap til de ansatte. Metaforer for 

læring gir oss en mulighet til å forklare læringsprosesser i mikrokursene fra ulike vinkler.  

 

For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene ønsker vi å gjennomføre 

semistrukturerte intervju med informantene, der vi under intervjuet fysisk viser innhold i 

mikrokursene. Ved å gjøre dette vil vi få et inntrykk av intervjuobjektenes opplevelser og 

meninger om designet til mikrokursene, og hvorvidt noe har fungert bra eller dårlig. Samtidig 

vil intervjuobjektenes refleksjoner rundt konteksten de gjennomfører mikrokursene i, og hva 

de har hatt å si for deres jobbhverdag gi oss innblikk i og en mulighet til å drøfte våre 

forskningsspørsmål.  

 

1.2 Avgrensing og oppbygging 

Oppgavens struktur er delt opp i åtte kapitler, hvor det første tar for seg oppgavens 

problemstilling og forskningsspørsmål.  

 

Kapittel 2 tar for seg oppgavens teoretiske rammeverk. Her vil fokuset være sentrert rundt 

sosiokulturell teori, teori om kunnskapsbygging, metaforer for læring, teori om nettbaserte 

opplæring og design av nettbasert opplæring. Kapittelet avsluttes med en diskusjon av det 

teoretiske rammeverket og hvordan det vil anvendes videre.  

 

Kapittel 3 tar for seg liknende studier i form av et en litteraturgjennomgang.  

 

I kapittel 4 redegjør vi for valg av metoder og fremgangsmåte ved innsamling og analyse av 

data.  
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Kapittel 5 gir en beskrivelse av vår case i form av en presentasjon av apotekkjedens 

læringsplattform og mikrokurs. Her forklares mikrokursenes utseende, struktur og hvordan de 

gjennomføres ved å vise til skjermbilder fra to utvalgte mikrokurs. Vi vil også gi en beskrivelse 

av apotekkjedens kompetansefilosofi i dette kapittelet.  

 

I kapittel 6 presenterer vi informantene og sentrale funn i dataen som er hentet inn, samt en 

analytisk forklaring av denne dataen.  

 

Kapittel 7 tar for seg oppgavens diskusjon. Her fokuserer oppgavens på aktuelle 

hovedelementer fra presentasjonen av intervjudata, og diskuterer disse i lys av vårt teoretiske 

rammeverk for å belyse oppgavens forskningsspørsmål.  

 

Avslutningsvis i kapittel 8 gis oppgavens konklusjon på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, i tillegg til avsluttende refleksjoner. 
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2. Teoretisk rammeverk 

I denne delen vil vi presentere relevant teori for oppgaven, som vi vil anvende til å besvare våre 

forskningsspørsmål. Teoridelen vil ta for seg ulike teoretiske perspektiver. Grunnen til dette er 

at vi, ut ifra vår empiri, ble nødt til å se på det fra ulike vinkler. Det kan oppleves som 

motstridende og sprikende med forskjellige teoretiske tilnærminger og perspektiver, og vi vil 

derfor begrunne våre valg underveis og avslutningsvis i denne delen. I arbeidet med vår empiri 

ble det behov for å ta i bruk begrepet læring. Læring er et bredt og omfattende begrep og vi vil 

redegjøre underveis i dette kapitlet om hvordan vi tar det i bruk. Kapittelet vil først redegjøre 

for sosiokulturell teori med et fokus på mediering, og deretter ta for seg teori om 

kunnskapsbygging. Videre vil de to teoriene bli sett i sammenheng med metaforer for læring. 

Deretter tar kapittelet for seg nettbasert opplæring i arbeidslivet, og implikasjoner ved denne 

formen for opplæring. Avslutningsvis vil vi gå inn på design av nettbasert opplæring, herunder 

pedagogisk og teknisk brukskvalitet. Til slutt vil vi diskutere vårt teoretiske rammeverk videre.  

 

2.1 Sosiokulturell læringsteori  

Sosiokulturell læringsteori bygger på Vygotsky sin psykologiske utviklingsteori, og tar 

utgangspunkt i at læring og utvikling skjer i samhandling med andre. Den sosiale 

samhandlingen er påvirket av konteksten, den kulturelle bakgrunnen og den historiske tiden det 

skjer i. Alle disse aspektene er med på å påvirke utviklingsprosessen til et individ, og legger 

føringer for hvilken type læring og utvikling som er mulig eller ikke (Säljö, 2016).  

  

Et viktig utgangspunkt for å forstå læring i et sosiokulturelt perspektiv er at kunnskap og læring 

betraktes som situert, det vil si noe som vokser frem i sosiale praksiser. Til tross for at 

hovedperspektivet til læring i sosiokulturelt perspektiv er at læring skjer i sosiale praksiser, er 

også individuell læring av betydning (Säljö, 2016). Vygotsky (1978) sitt utgangspunkt var at 

mennesket er en biologisk, sosial, kulturell og historisk skapning. Utfordringene med å forstå 

læring og utvikling, handler om hvilken rolle disse ulike aspektene spiller, og hvordan de virker 

sammen. Et ensidig fokus på biologien og hjernen, fører til at betydningen av sosiale og 

kulturelle omstendigheter for menneskers utvikling forsvinner. Dersom en kun fokuserer på de 

sosiale, kulturelle og historiske aspektene, vil man se bort fra grunnleggende biologiske faktorer 

som er forutsetninger for læring. I et sosiokulturelt perspektiv skjer individuell læring ved at 

individer nyttiggjør seg kunnskaper og ferdigheter de blir eksponert for i sosiale praksiser. Et 
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viktig perspektiv innenfor denne teorien er at mennesker er i konstant utvikling, og forandres 

gjennom nye erfaringer. Det vi kan, legger grunnlag for ny kunnskap og nye ferdigheter som 

gjøres tilgjengelige for oss (Säljö, 2016).  

 

Blant de mest sentrale begrepene innen denne teorien er mediering, artefakter, og den nærmeste 

utviklingssonen (Zone of Proximal Development). Den nærmeste utviklingssonen er definert 

som sonen mellom det en kan utføre alene, og hva en klarer i samspillet med andre mer erfarne 

(Vygotsky, 1978). Det vil si et dynamisk område der personen er mottakelig for støtte og 

forklaringer, og ferdigheter utvikles i samhandling med mer kompetente andre. Den nærmeste 

utviklingssonen omfatter med andre ord en modningsprosess som blir til ved hjelp av mer 

kompetente andre, og den utvides etter hvert som den lærende utvikler seg. Det er i den 

nærmeste utviklingssonen at læring og utvikling skjer. De lærende utforsker og drar nytte av en 

støttende kontekst, som ikke bare inneholder mer kompetente mennesker - men også redskaper 

som er samfunnsskapte. Målet blir derfor at den lærende beveger seg vekk fra regulering ved 

hjelp av andre, til selvregulering (Vygotsky, 1978).  

 

Språket har en vesentlig betydning for læring, og er et viktig mentalt og sosialt redskap. Språket 

er et redskap for egen tenkning og refleksjon, og gjør det mulig å planlegge handlinger og 

handle mentalt (Imsen, 1998). Det som kjennetegner menneskelig utvikling ifølge 

sosiokulturell teori, er samspillet mellom modning og forhold i miljøet, i retning av å 

nyttiggjøre seg språket og som redskap til å mestre omgivelsene. Språket som redskap gjør at 

tegn erstatter ting i interaksjonen mellom stimuli og handling, dette er også kjent som mediering 

(Imsen, 1998).  

 

2.1.1 Mediering 

Sosiokulturelt læringssyn er opptatt av menneskelige handlinger. Wertsch (1997) påpeker at 

den sosiokulturelle tilnærmingen er opptatt av å se på forholdet mellom menneskelig handling 

på den ene siden og kulturell, institusjonell og historisk kontekst hvor handlingen utspiller seg 

på den andre siden. En nøkkelmetafor innenfor det sosiokulturelle perspektivet er artefakter, 

også omtalt som redskaper. Vygotsky (1978) viser til at mennesker tar i bruk redskaper i form 

av verktøy (tools) og tegn (signs), for å kommunisere med hverandre. Et viktig utgangspunkt, 

som avgjør hvordan man ser på læring, er hvordan individet kan utvikle og bruke disse 

redskapene. Videre innenfor dette perspektivet beskrives redskapene som noe som medierer 
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handling, som eksisterer i konkrete praksiser i samfunnet. Med fysiske redskaper menes verktøy 

som benyttes for å utføre visse handlinger, og vi lærer oss å håndtere dem i ulike sosiale 

sammenhenger (Säljö, 2006). Det kan eksempelvis være en smarttelefon en anvender til å 

kommunisere med andre mennesker på, eller søke opp informasjon en trenger svar på. Den 

andre formen for redskaper som er tegn eller språk, fungerer som medierende redskaper som 

gjør at vi kan beskrive, analysere og kommunisere med verden rundt oss (Säljö, 2006). På en 

arbeidplass kan det eksempelvis være begreper, fagutrykk eller målenheter. Språklige 

kategorier er med å forme det vi kaller bevisstheten vår, og de medierer verden for oss. I tillegg 

til dette vil de språklige kategoriene som vi tilegner oss mediere vårt syn på oss selv, på etiske 

spørsmål, på natur og kultur og våre holdninger. I denne forstand er vår bevissthet eller vår 

tenking diskursiv, det vil si at vi beveger oss i en vev av språklige kategorier som er skapt av 

mennesker gjennom historien, og som blir ført videre gjennom en stadig pågående 

kommunikasjon mellom og i mennesker (Säljö, 2006). Redskaper er med på å forandre vårt 

forhold til omgivelsene, og det er med på å påvirke hvordan og hva vi lærer (Säljö, 2006). Den 

teknologiske utviklingen har bidratt til at vi i dag kan benytte andre metoder for å lære, ved at 

vi blant annet har større tilgang på informasjon og mer effektive måter å kommunisere på.  

 

Det er viktig at det ikke tolkes slik at redskaper, som vi omgir oss med, inneholder 

«ferdigpakket» informasjon. Med det menes at det ikke bare er å hente ut informasjon fra en 

bok, et måleinstrument eller en database. I stedet for å se på kunnskap som en slags indre kopi 

av ytre representasjoner, noe som representerer det kognitive perspektivet, fokuserer det 

sosiokulturelle perspektivet på relasjoner mellom menneskers tenkning og redskaper som 

dynamisk og forhandlingsbar (Säljö, 2016). Mennesker løser problemer gjennom å prøve ulike 

muligheter og gjennom å teste og søke seg frem. Wertsch (1997) påpeker at det finnes en 

spenning mellom omverden og de redskapene vi behersker. Vi har tilgang til generelle måter å 

tenke og å løse problemer på, men vi må også hele tiden vurdere hva som gjelder i den aktuelle 

situasjonen. Sosiale praksiser blir skapt av mennesker som handler ved hjelp av medierende 

redskaper for å skape og gjenskape virksomheter av ulike slag (Wertsch, 1997). På en 

arbeidsplass kan dette være et introduksjonskurs for nyansatte, som fungerer som et medierende 

redskap ved at det bidrar til at de får en innføring i virksomhetens arbeidskultur og fagkrav. 

Institusjonalisering - både ved å etablere spesielle miljøer og ved å etablere varige måter å 

kommunisere og bruke medierende redskaper på - er grunnleggende for oppbyggingen av 

kunnskaper og ferdigheter. Gjennom institusjonalisering etableres det tolkningsfelleskap og 

tolkningspraksiser, der en kommer til enighet om hvordan språklige og fysiske redskaper skal 
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benyttes. Hvis en vil forstå læring innenfor et sosiokulturelt perspektiv er det derfor 

hensiktsmessig å undersøke blant annet hvordan mennesker håndterer ulike redskaper. Bruken 

av redskaper kan studeres som et ytre, iakttakbart fenomen som kan dokumenteres (Säljö, 

2016).   

 

2.2 Kunnskapsbygging  

Teorien om kunnskapsbygging (Knowledge Building) er utviklet av Carl Bereiter og Marlene 

Scardamalia. De videreutviklet teorien gjennom deres arbeid med CSILE, et IKT-medierende 

samarbeidsverktøy som ble tatt i bruk allerede i 1993. Målet var å skape et forum hvor ulike 

fellesskap kunne utvikles der spørsmål, diskusjon og kritisk refleksjon skulle være med på å 

utvikle en kollektiv kunnskapsbase tilgjengeliggjort for alle (Scardamalia, Bereiter og Lamon, 

1994). Det kognitive perspektivet på læring var dominerende på 1990-tallet, og det var derfor 

mindre vanlig å se på kunnskap som noe som ble utviklet i et fellesskap (Bereiter og 

Scardamalia, 2014). I dag kan kunnskapsbygging betraktes som en modell som har flere likheter 

med andre tilnærminger innen læring- og utdanningsvitenskapene, med sin vekt på å bygge 

forkunnskaper, metakognisjon, reguleringsprosesser, samarbeid, stillaser, autentiske 

læringskontekster og bruk av teknologi til å utvide de lærendes kognitive systemer (Chan og 

Aalst, 2018). 

 

Kunnskapsbygging er en pedagogisk modell som kan forstås som en sosial gruppes forsøk på 

å fremme tilstanden av kunnskap i det fellesskapet (Chan og Aalst, 2018). Kunnskapsbygging 

ser på kunnskap som noe opprettet og skapt, i motsetning til noe en oppdager. Ifølge Bereiter 

og Scardamalia (2014) handler kunnskapsbygging om at ideer utarbeides og gjøres tilgjengelig, 

hvor fokuset er kontinuerlig forbedring. Det forutsetter at ideene gjøres tilgjengelig i en form 

der de blant annet kan bli diskutert, sammenkoblet, revidert og erstattet. I denne forbindelsen 

likner kunnskapsbygging på designtenkning, hvorav kunnskapsbyggere forsøker å skape 

kunnskap som er «mer nyttig» enn kunnskapen de startet med (Chan og Aalst, 2018). I 

motsetning til dette er en pedagogisk tenkning som involverer resonnement, bevis og evaluering 

av påstander mer utbredt i utdanningssammenheng. Denne tenkningen er generelt mindre åpent 

for påvirkning og mer strukturert enn det som er sentralt innen designtenkning (Chan og Aalst, 

2018). Skriptet og strukturert pedagogikk kan sikre en høyere gjennomføringsevne av 

læringsoppgaver, men kan begrense fremveksten av nye ideer som dukker opp blant de lærende. 

I den sammenheng er en mindre strukturert og mer åpen pedagogikk (emergent pedagogy), 
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kanskje ikke den mest effektive strukturen for å lære domenekunnskap. Disse pedagogiske 

synsvinklene må tas i betraktning i utformingen av pedagogisk og teknologisk design (Chan og 

Aalst, 2018). 

 

Begrepet kunnskapsbygging ses på som sosiokulturelt, men har også konstruktivistiske trekk. 

Kunnskapsbygging bygger på et bevisst og et konkret ønske om å gå mot en fullverdig og 

koherent forståelse. Her vises kunnskapsbyggende prosesser til noe intensjonelt og felles for 

gruppen, der medlemmene er klare over det de gjør, med et ønske om utvikling (Bereiter og 

Scardamalia, 2014).  

 

Målet i alle prosesser med kunnskapsbygging er å utvide individers kunnskap. Det vil si at 

kunnskapsbygging kan ansees som en prosess der tilegnelsen av kunnskap ikke stopper, men 

snarere hele tiden åpner for ny kunnskap. Scardamalia & Bereiter (2014) anerkjenner at 

kunnskapsbygging og læring skjer samtidig, men at det likevel er et skille der. Læring defineres 

av Scardamalia og Bereiter (2014) som en endring i mental tilstand. De utdyper det med at 

læring er en indre, ikke-observerbar prosess som resulterer i endring av tro, holdning eller 

ferdighet. Slik læring er definert av Scardamalia og Bereiter (2014) vil vi videre referere til som 

individlæring. Kunnskapsbygging derimot, resulterer i opprettelse eller endring av offentlig 

kunnskap – kunnskap som «lever i verden» og er tilgjengelig for å bli arbeidet med og brukt og 

anvendt av andre mennesker. Kunnskapsbygging skiller seg fra individlæring, ved at det 

defineres som en produksjon av design, teorier, problemløsninger, hypoteser, bevis og lignende. 

I kunnskapsbygging er hovedmålet å fremme tilstanden for felles kunnskap, mens deltakerne 

også lærer. Det kan eksempelvis være en gruppe mennesker i et samfunnsfellesskap som ikke 

gjør noen ny vitenskapelig oppdagelse, men skaper nye og sammenhengende forklaringer som 

utvider kunnskapens grenser og tilfører verdi til det samfunnsfellesskapet (Chan og Aalst, 

2018). Selv om det er et skille mellom individlæring og kunnskapsbygging, kan de foregå 

parallelt og er forventet å gjøre det (Scardamalia & Bereiter, 2014). 

  

I bedømmelsen av hva som anses som kunnskapsbygging behøver ikke det som produseres å 

være mer avansert kunnskap. Innsiktsfulle tolkninger eller forklaringer av andres arbeid 

kvalifiseres også som kunnskapsbygging. Det gjør i tillegg identifisering og klargjøring av 

problemer, det å kunne støtte opp om funn eller avkrefte funn og det å gi et annet perspektiv på 

et spørsmål. Til og med å gjøre kunnskap som er vanskelig å forstå lettere å forstå, er en form 

for kunnskapsbygging (Scardamalia & Bereiter, 2014). 
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2.3 Sosiokulturell teori, kunnskapsbygging og livslang læring 

Teorien om kunnskapsbygging er relevant å bruke i sammenheng med teorier om sosiokulturell 

læring. Grunnen til dette er at begge teoriene ser på læring som aktivt skapende, der man deltar 

i et sosialt fellesskap, i motsetning til en passiv kunnskapsoverføring. Det vil si at kunnskap 

forstås som noe sosialt nærliggende med opprinnelse i interaksjoner (Scardamalia & Bereiter, 

2014; Säljö, 2016). Stahl (2006) hevder at sosiokulturell teori er betydningsfull innenfor 

kunnskapsbyggingsfeltet. Han påpeker at sosiokulturell kunnskap, felles språk og ytre 

representasjoner påvirker personers ideer og perspektiv. Han hevder videre at disse ideene og 

perspektivene blir til kunnskap gjennom sosial interaksjon, kommunikasjon, diskusjon og 

forhandling. Dermed er kunnskap sosialt mediert (Stahl, 2006).  

Som nevnt tidligere mente Vygotsky (1978) at mennesker er i konstant utvikling, og endres 

som følge av erfaringer. Den nærmeste utviklingssonen er dynamisk, noe som vil si at den 

endrer seg med læringsopplevelsen. Säljö (2016) påpeker at det vi kan, legger grunnlag for ny 

kunnskap og nye ferdigheter som gjøres tilgjengelige for oss. Ved å sammenlikne dette synet 

med teori om kunnskapsbygging, er det en likhet i prosessen ved synet på tilegnelse av 

kunnskap. Det er fordi kunnskapsbygging ansees som en prosess der tilegnelsen av kunnskap 

ikke stopper, men snarere hele tiden åpner for ny kunnskap (Scardamalia & Bereiter, 2014). 

Denne prosessen gjør det relevant å trekke inn det dynamiske kunnskapsbegrepet livslang 

læring. Livslang læring er et konsept som går ut på at ansatte oppdaterer sine kunnskaper og 

ferdigheter på en kontinuerlig basis, slik at de kan være sikre på at de blir sett på som relevante 

å ansette i fremtiden. Konseptet stammer fra synet om at endringstakten har økt. Denne 

endringen er spesielt gjennom teknologisk utvikling, økonomiske endringer og globalisering. 

Derfor må ferdigheter kontinuerlig oppdateres (Heery og Noon, 2017). Det oppfordrer til å 

oppdatere eksisterende ferdigheter, der det er relevant, eller å omskolere og tilegne seg nye 

ferdigheter og kunnskaper. Konseptet med livslang læring understreker viktigheten av at 

utdanning og læring fortsetter utover normale skoleår, og varer gjennom en persons arbeidsliv 

(Heery og Noon, 2017). Ser vi livslang læring i et sosiokulturelt perspektiv er menneskets 

nærmeste utviklingssone i konstant endring. I tillegg understrekes det innenfor livslang læring 

at det er individets ansvar å sikre at ens ferdigheter er oppdatert, og å søke muligheter for 

selvutvikling fra en rekke kilder levert av offentlig og privat sektor (Heery og Noon, 2017). En 

annen måte å forstå læring på er å vise til metaforer.  
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2.4 Metaforer for læring  

Metaforer skiller seg fra teoretiske perspektiver, men kan likevel være til hjelp for å forstå 

teorier om læring. Ved hjelp av metaforer kan vi bedre forstå de ubevisste og underliggende 

assosiasjonene og fordommene som vår begreps- og teoriforståelse innebærer (Sfard, 1998). 

Hakkarainen, Palonen, Paavola og Lehtinen (2004) tar utgangspunkt i de to metaforene til Sfard 

(1998), tilegnelsesmetaforen og deltakelsesmetaforen. Tilegnelsesmetaforen ser på utvikling av 

kompetanse som en økning i kognitive kapasiteter og individuell ferdighetsutvikling, mens 

deltakelsesmetaforen representerer det sosiokulturelle synet og understreker rollen som 

deltakelse har i praksisfellesskap (Sfard, 1998). Hakkarainen et al. (2004) presenterer en tredje 

metafor for læring som de kaller kunnskapsskaping (knowledge creation), der fokuset blant 

annet er på skapelse og innovasjon. De mener at enheten for å analysere denne typen læring vil 

være kunnskapsbyggende samfunn. Kunnskapsskaping-metaforen til Hakkarainen et al. (2004) 

integrerer tilegnelse- og deltakelsesmetaforene til Sfard (1998), ved at den beskriver 

kompetanseutvikling som en sosial praksis for å skape ny kunnskap.  

 

Metaforene til Sfard (1998) representerer ulike forståelser av læring. Tilegnelsesmetaforen 

kjennetegnes ved at læring blir sett på som tilegnelse av teoretisk kunnskap eller begreper som 

blir den lærendes eiendom. Den ser på den menneskelige hjerne som en container som fylles 

med visse materialer, og den lærende blir dermed eieren av disse materialene. Innenfor dette 

perspektivet betegnes læring som en kognitiv tilegnelses- og bearbeidelsesprosess. Begreper 

som ferdigheter, kunnskap, overføring av kunnskap og begrepsutvikling er beskrivende for 

denne metaforen. En kan derfor si at hensikten med læring innenfor dette perspektivet er 

individuell forbedring i form av økning eller endring av kunnskap og ferdigheter. Herfra kan 

individets kunnskap og ferdigheter brukes, overføres til andre kontekster, og deles med andre 

mennesker. Med utgangspunkt i dette representerer denne metaforens læringsforståelse en 

tradisjonell oppfatning av læring. Tilegnelsesmetaforens forståelse av læring er felles for et vidt 

spekter av teoretiske perspektiver, men disse teoriene forklarer imidlertid ikke all læring i sin 

bredde. En innvending her er at læring betraktes som mer eller mindre dekontekstualiserte 

individuelle kunnskaper og ferdigheter. Med utgangspunkt i dette er det et skille mellom 

kognisjon og kontekst, hvor konteksten ikke har en sentral betydning for læring (Sfard, 1998).  

 



 12 

I de senere årene har teorier som faller inn under deltakermetaforen fått økende 

oppmerksomhet. Deltakelsesmetaforen har utgangspunkt i et situert perspektiv der det sentrale 

er fellesskap, deltakelse, samarbeid, solidaritet og aktivitet. Det situerte perspektivet fokuserer 

på omfattende deler av det interaktive systemet som den lærende er en integrert del av, altså 

selve læringskonteksten (Sfard, 1998). Dette er en tydelig likhet med sosiokulturelt perspektiv, 

der også kunnskap og læring betraktes som situert (Säljö, 2018). Når det gjelder 

deltakelsesmetaforen nevner Sfard (1998) nøkkelordene refleksiv læring og kompetanse, 

demokratisk læring, diskurs, utvikling gjennom deltakelse, undersøkelsesmetoden og kollektiv 

refleksjon. Ut ifra deltakelsesmetaforen er hovedmålet for den lærende å delta i ulike former 

for aktiviteter, i stedet for å legge vekt på tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter med tanke på 

individuell forbedring. I motsetning til teorier som faller innenfor tilegnelsesmetaforen, spiller 

kontekst en stor rolle for læring i deltakelsesmetaforen (Sfard, 1998).  

 

Metaforene opererer ikke med entydige skiller når det gjelder hvilke mekanismer som er 

involvert i læringsprosessen. For deltakermetaforen er sosial praksis basis for læring. Sfard 

(1998) fremhever at selv om individ og kognisjon står sentralt i metaforen om tilegnelse, er det 

også flere teorier innenfor denne forståelsen som trekker inn det sosiale aspektet ved læring. 

Sfard (1998) argumenterer for verdien av å opprettholde flere metaforer og et vidt spekter av 

læringsteorier som til sammen gir et mer helhetlig bilde av menneskelig læring. På denne måten 

kan de ulike teoriene sees på som komplementære fremfor konkurrerende. Dette begrunnes med 

at fordelene ved hver av metaforene gjør det utfordrende å velge den ene fremfor den andre, 

ettersom hver av de har noe å tilby som den andre ikke kan tilby. En adekvat kombinasjon av 

de to metaforene vil få frem fordelene ved begge, samtidig som ulempene ved hver av de vil 

holdes i sjakk. Alle mennesker har ulike behov, så dersom man kun velger en av metaforene er 

det en fare for at det leder til teorier som kun tjener interessene til en viss gruppe mennesker, 

og er til ulempe for andre (Sfard, 1998).  

 

Det er hensiktsmessig å forstå hvilket syn en legger til grunn for læring dersom en eksempelvis 

skal designe et undervisningsopplegg eller en nettbasert opplæring.  Metaforer for læring kan 

være til hjelp for å skape en bevissthet rundt dette.  
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2.5 Nettbasert opplæring i arbeidslivet 

I dagens samfunn har informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) en dobbel rolle. På 

den ene siden antas det at vårt fremtidige informasjonssamfunn og dets pedagogiske kontekster 

vil bli gjenstand for forskjellige uforutsigbare endringer. De økende utfordringene som 

produseres av raskt skiftende, kunnskapsintensivt og teknologisk orientert arbeidsliv forutsetter 

at det tilrettelegges for livslang læring og kontinuerlig kompetanseutvikling, og at det kan 

garanteres for mennesker i forskjellige livsfaser. På den annen side forventes det at IKT kan 

være med å finne løsninger på disse utfordringene, hvorav nettbasert opplæring blir sett på som 

en av løsningene (Tynjälä og Häkkinen, 2005). 

 

2.5.1 Hva er nettbasert opplæring? 

Historien om nettbasert opplæring, eller e-læring er kort, og kan karakteriseres av raske 

endringer i den teknologiske utviklingen (Tynjälä og Häkkinen, 2005). Kort forklart står e-

læring for elektronisk læring, og brukes til å forklare individers og gruppers læring med støtte 

fra en teknologisk plattform (Phillips, Mcnaught og Kennedy, 2012). Begrepet har på den måten 

en bred betydning, noe som også har vært et stort problem innen e-læring. I historien til dette 

feltet illustreres dominansen av teknologidrevne tilnærminger ved eksistensen av ulike 

akronymer slik som datamaskin-assistert instruksjon, fjernundervisning, blandede 

læringsmetoder og mobil læring (Tynjälä og Häkkinen, 2005). Videre er e-læring blitt brukt 

synonymt med en rekke andre betegnelser, slik som teknologistøttet læring, datastøttet 

samarbeidslæring, nettundervisning og nettbasert opplæring (Lahn, 2004; Phillips, Mcnaught 

og Kennedy, 2012). Dette tyder på at konseptet med e-læring er vagt, tjener mange formål og 

fungerer som en merkelapp på alle aspekter ved IKT støttet læring (Lahn, 2004). 

 

For en større klarhet i begrepsbruken i denne oppgaven, ser vi det som fordelaktig å henvise til 

e-læring som nettbasert opplæring. Omfanget av nettbasert opplæring kan inkludere asynkrone 

former for opplæring designet for selvstudium, samt synkron instruktørledet opplæring. Blant 

disse to formene for nettbasert opplæring, finnes det nettkurs som primært er utviklet å gi 

informasjon, så vel som de som er designet for å bygge spesifikke jobbrelaterte ferdigheter 

(Clark & Mayer, 2011). 

 



 14 

Tynjälä og Häkkinen (2005) fremhever det som fordelaktig ved asynkron nettbasert opplæring 

at de lærende selv kan kontrollere når de vil lære, hvor læring finner sted og til og med hva som 

læres. For denne tilnærmingen til opplæring og læring på arbeidsplassen er nettbasert opplæring 

godt egnet. Kontroll over egen læring kan oppleves som positivt for de lærende. Læring i 

sosiokulturell teori kan foregå gjennom asynkrone kommunikasjonssystemer, som eksempelvis 

læringsplattform eller diskusjonsforum. Disse systemene fungerer som et verktøy for å få 

tilgang til læringsmateriell og diskusjoner på det tidspunktet de selv velger, og på det stedet de 

foretrekker. Oppsummert vil nettbasert opplæring på sitt beste være basert på de ansattes 

erfaring, at opplæringen involverer den ansatte i en reflekterende prosess og i sosiale prosesser, 

ta sikte på både nytte av personlig utvikling og organisatoriske læringsprosesser, og er 

organisert på fleksible måter (Tynjälä & Häkkinen, 2005).  

 

2.5.2 Nettbasert opplæring og kunnskapsbygging  

Tynjälä og Häkkinen (2005) tar utgangspunkt i kunnskapsbygging som er beskrevet av 

Scardamalia og Bereiter (2002), og fremmer at det beskriver en praksis som med hensikt er 

rettet mot å konstruere delt forståelse av problemer mellom samarbeidspartnere. Videre handler 

det om å utforske og dokumentere denne forståelsen på en måte som muliggjør at den senere 

kan brukes og utdypes. Det er derfor viktig at nettbasert opplæring i arbeidsorganisasjoner 

bygges på en måte som gjør det mulig for deltakerne å bruke deres praktiske 

erfaringskunnskaper og integrere den med teoretisk, konseptuell kunnskap. Når folk skaffer seg 

konseptuelle verktøy for å reflektere over opplevelsene, kan de utvikle ny forståelse, og dermed 

bli bevisste på et behov for å transformere praksis (Tynjälä & Häkkinen, 2005). Gjennom 

vellykkede samarbeidsaktiviteter og kunnskapsdeling kan individuelle kognitive kapasiteter 

utvides. Velutviklede nettbaserte læringsmiljøer gir rom for kunnskapsbygging i samarbeid 

med andre. Dersom brukerne ikke har mulighet til å samhandle synkront i en nettbasert 

opplæring, kan samhandling struktureres ved hjelp av samarbeidsskript innebygd i nettbaserte 

læringsmiljøer. Disse skriptene er et sett med instruksjoner for deltakere om hvordan de skal 

danne grupper og samarbeide om ulike oppgaver (Tynjälä & Häkkinen, 2005).  

 

2.5.3 Utfordringer ved nettbasert opplæring 

Selv om læring er intensjonen i all nettbasert opplæring, så er det ikke alltid det som skjer i 

praksis (Phillips, Mcnaught og Kennedy, 2012). Det som raskt endrer seg er teknologien, ikke 

de grunnleggende læringsprosessene. Med bakgrunn i dette kan implikasjoner være at det noen 
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ganger tolkes i en smal forstand. Denne smale forståelsen refereres til som prosessen av å kun 

levere digital informasjon og studiemateriell til mennesker gjennom elektroniske medier. På en 

annen side så kan synspunkter som handler om at tilgang til og bruk av datamaskiner automatisk 

utvider måten mennesker er koblet sammen på, kommuniserer og hvordan de skaper en følelse 

av fellesskap. Disse synspunktene står i fare for å være for optimistiske for å forklare nettbasert 

opplæring. Både den smale og den optimistiske forståelsen forenkler forestillinger om 

kunnskap og læring, og fører lett til misforståelser, skuffelser og irrelevante pedagogiske 

praksiser (Tynjälä og Häkkinen, 2005). I utviklingen av nettbasert opplæring er det dermed 

nødvendig med et fokus på læring og pedagogikk, og ikke kun teknologi, da det finnes ulike 

teknologier som kan støtte ulike læringsprosesser (Phillips, Mcnaught og Kennedy, 2012). 

 

En annen sentral utfordring ved strukturert og sekvensiell nettbasert opplæring er at det i mange 

år har blitt laget med tanken om at «one size fits all», som vil si at det blir utformet på en 

universell måte, og det til tross for at det blir brukt i ulike kontekster (Phillips, Mcnaught og 

Kennedy, 2012). Andre årsaker til mislykkede aktiviteter ved nettbasert opplæring kan være 

knyttet til mangel på tilpasning, mangel på samarbeid og interaktivitet, og at den nettbaserte 

opplæringen ikke er orientert mot den lærende (Freund, referert i Tynjälä og Häkkinen, 2005, 

s. 327).  

 

2.6 Design av nettbasert opplæring  

Det eksisterer mange definisjoner av design. Design er et komplekst fenomen som kan ta mange 

ulike former og funksjoner avhengig av konteksten (Bower, 2017). Begrepet design refererer 

både til den kreative prosessen med å spesifisere noe nytt og til sluttproduktet som blir 

produsert. En utfordring ved design er at løsningene hele tiden endrer seg, i tillegg vil det også 

finnes flere ulike typer løsninger på samme problem, og dermed vil en aldri kunne si at ett 

design er riktig (Bower, 2017). Dersom målet er å designe et nettsted, vil en designer produsere 

og evaluere forskjellige design. Eksempelvis kan dette innebære ulike valg når det gjelder 

design for sideoppsettet/utseende, design for fargevalg, design for grafikk og design for den 

generelle strukturen (Beetham og Sharpe, 2007). I design av nettbasert opplæring vil noen 

vektlegge teknologiske og designmessige dimensjoner, mens andre anser pedagogiske 

læringsprinsipper som viktigst når man skal designe nettbasert opplæring (Nielsen, 1993; 

Nokelainen, 2006). I Nokelainen (2004) sin forklaring om pedagogisk brukervennlighet er 

nytteverdi et viktig perspektiv. Han deler nytteverdi inn nytte og brukskvalitet. Nytte og 
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brukskvalitet deles så videre inn i teknisk og pedagogisk brukskvalitet. Begrepene er delvis 

overlappende, samtidig som det eksisterer et skille mellom dem. Selv om innhold kan oppleves 

som nyttig, kan likevel brukskvaliteten være lav. Det vil si at den tekniske brukskvaliteten kan 

være god, mens den pedagogiske brukskvaliteten kan være dårlig, og omvendt. I begge 

tilfellene vil det føre til at nytteverdien svekkes. 

 

Nokelainen (2006) viser til Nielsen (1990), som fremhever at alt IKT-basert læringsmateriell 

som lages, formes både direkte og indirekte av designernes egne syn på hva som fungerer og 

hva som er akseptabelt. Det er derfor viktig at designeren er bevisst på egne syn og verdier, når 

vedkommende designer e-læringskurs (Nielsen, 1993; Nokelainen, 2006). Brukernes behov bør 

settes i fokus, ettersom designerens meninger om hva som er god e-læring ikke nødvendigvis 

samsvarer med brukernes reaksjoner og læring.  

 

I lys av dette ønsker vi å se videre på både pedagogiske og teknologiske aspekter ved designet, 

da det argumenteres for at en ikke kan utelukke den ene fremfor den andre. Samtidig er en 

mindre del av vår empiri rettet mot teknologiske dimensjoner, og vi har ut fra vår empiri mest 

grunnlag for å gå i dybden på pedagogisk design.  

 

2.6.1 Pedagogisk design 

Å ha et fokus på pedagogisk design kan være nyttig, fordi det opprettholder fokuset på den som 

lærer, og intensjonene om å skape design som gir optimale forhold for læring. I slike prosesser 

fokuseres det på hvordan designe gode læringsoppgaver, og forslag til hva som skal til for å 

oppnå planlagt læringsutbytte (Bower, 2017).  

 

Pedagogisk design omfatter også både prosessen med å designe læringsopplevelser så vel som 

produktet, det vil si utfall eller gjenstand for designprosessen (Beetham og Sharpe, 2007). Det 

vil være nyttig for oss i vår oppgave å se på pedagogisk design som et allerede ferdigstilt design 

for en læringsaktivitet. Læringsaktivitet er det som skjer der og da, underveis i et kurs. I et 

pedagogisk design baserer en læringsaktivitet seg på blant annet læringsutbyttet. Oppnådd 

læringsutbytte vil si en endring hos den lærende som er identifiserbar, ved at personen klarer å 

tilegne seg en ny ferdighet eller uttrykke ny kunnskap. Dersom læringsaktivitetene er 

vellykkede, vil det kunne bidra til å initiere læringsprosesser (Beetham og Sharpe, 2007).  
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Et godt læringsdesign har på forhånd definert målgruppen, og designet læringsaktiviteten og 

læringsutbytte ut fra det (Beetham og Sharpe, 2007). I denne sammenhengen er et 

læringsutbytte ment å føre til en viss identifiserbar endring som er forventet hos den lærende. 

Eksempelvis i situert læring vil målet kunne være at den lærende skal kunne delta i nye 

situasjoner, eller innta en mer ekspertrolle. Da er det viktig at læringsaktiviteten oppleves som 

meningsfull for den lærende, noe som det definerte læringsutbytte er med på å avgjøre. De 

lærende må være interessert i å oppnå læringsutbyttet, enten på grunn av deres egne 

utviklingsmål eller fordi de ser relevansen i en videre kontekst som de har forpliktet seg til 

(Beetham og Sharpe, 2007). For å vurdere pedagogisk design kan det være hensiktsmessig å se 

det i lys av et rammeverk for pedagogisk brukervennlighet. Nokelainen (2006) har utarbeidet 

kriterier for dette, noe vi vil presentere under.  

 

2.6.2 Kriterier for å vurdere pedagogisk design  

Nokelainen (2006) har utarbeidet kriterier for å vurdere den pedagogiske brukervennligheten i 

digitale læringsmaterialer. Det går ut på å se om designet av læringsplattformen blir ledet av et 

bevisst eller ubevisst inntrykk om hvordan funksjonene i systemet fasiliteter læringen 

(Nokelainen, 2006). I sin vurdering av et læringsverktøy, kan en se på hvor lett det er å anvende 

plattformen i seg selv, eller hvilket læringsmaterial det muliggjør at de lærende kan produsere. 

Fokuset blir dermed enten på de teknologiske aspektene eller de pedagogiske aspektene ved 

læringsverktøyet. Nokelainen (2006) presenterer ti kriterier for vurdering av den pedagogiske 

brukervennligheten, og vi skal ta for oss seks av dem, da det er de vi anser som relevante for 

vår oppgave. Disse kriteriene er kontroll, samarbeidslæring, målorientering, anvendelse, 

motivasjon og tilbakemelding. De andre kriteriene som er læringsaktivitet, merverdi, tidligere 

kunnskap og fleksibilitet er mindre relevante for oss. Det er fordi de fokuserer på lærerens 

oppgave i å tilrettelegge og skreddersy for læring i samarbeid med den lærende, hvordan 

teknologien kan bidra til mer kreativitet, at læreren må ta i betraktning et individs tidligere 

kunnskap når læringsmaterialet skal tilpasses og at den lærende står fritt til å velge mellom 

ulike læringsoppgaver.  

 

Kriteriet om kontroll handler om at når en lærer et nytt tema eller emne, skal den lærendes 

hukommelse belastes til et optimalt nivå. Det er vanskelig å definere et universelt optimalt nivå, 

da folk generelt kan ha fem til ni elementer i sitt korttidsminne. Det kan derfor være til hjelp å 

bryte ned materialet som skal læres til meningsfulle enheter. I såkalte strukturerte 
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læringsmateriell er materialet allerede blitt oppdelt i meningsfulle enheter for den lærende. En 

slik universell tilnærming har blitt kritisert for det faktum at de lærende blir tvunget til å tilpasse 

læringen sin til det ferdige utformede læringsmaterialet (Nokelainen, 2006).   

  

Samarbeidslæring betyr å studere med andre for å nå et felles læringsmål. Her ser en på den 

lærende som beveger seg bort fra tilegnelsesmetaforen og til deltakelsesmetaforen. Det vil si at 

i stedet for å tilegne seg personlig kunnskap, konstruerer de lærende kunnskap som medlemmer 

av et lokalsamfunn i praksis. Dette kriteriet handler dermed om at læring foregår i grupper der 

medlemmer samler og strukturerer informasjon (Nokelainen, 2006). 

 

Ettersom læring er en målorientert aktivitet, bør mål være tydelige for den som lærer. Derfor 

bør det presenteres få og spesifiserte læringsmål om gangen. Det er fordi de lærende skal forstå 

hva som er målet med kurset og hvorfor de skal nå disse målene. Målene kan variere fra å være 

konkrete til abstrakte. Ideelt sett bør læringsmålene utarbeides av den lærende. Hvis målene 

ikke stammer fra de lærende, bør meningen deres forklares for dem (Nokelainen, 2006).  

 

Kriteriet for anvendelse går ut på at læringsmateriell bør samsvare med ferdigheter som den 

lærende vil trenge senere i hverdagen og arbeidslivet. Ferdighetene eller den innlærte 

kunnskapen skal dermed kunne overføres til andre sammenhenger. Innenfor dette kriteriet anses 

læringsmateriell som noe som alltid bør tilpasses den lærende sin læringsprosess. Det bør 

dermed planlegges i samarbeid med de lærende, ettersom utenforstående ikke alene vil kunne 

klare å tilpasse læringsmaterialet til det behovet som ligger til grunn for den lærende. Dersom 

læringsmaterialet blir tilpasset slik at de lærende befinner seg i den nærmeste utviklingssonen, 

vil de lærende oppnå nok forståelse til at de inntar et høyere og nytt nivå av ferdigheter og 

kunnskaper (Nokelainen, 2006). 

 

Motivasjon påvirker all læring og får mennesker til å oppføre seg slik de gjør. Motivasjon kan 

enten være bevisst eller ubevisst, og spiller en rolle i forhold til et individs målorientering. 

Motivasjonen kan være indre eller ytre styrt hos den lærende. En indre målorientering og 

motivasjon er optimalt, da dette gjør at man jobber med læringsmaterialet av egen interesse for 

innholdet. En ytre målorientering har fokus på å oppnå bedre resultater enn andre eller motta 

en belønning. Nøkkelkonsepter for motivasjon innebærer selvregulering, forventninger, om en 

føler på mislykkethet eller suksess, prestasjon eller læringsmål, så vel som å stamme fra ytre 

eller indre faktorer (Nokelainen, 2006).   
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Tilbakemeldinger kan øke motivasjonen til den lærende og hjelpe dem å forstå problematiske 

deler ved egen læring (Nokelainen, 2006). I samspill mellom en lærende og en datamaskin kan 

tilbakemeldingen gis umiddelbart, men det er liten sannsynlighet for at denne tilbakemeldingen 

er like verdifull som en lærers, som i større grad vil støtte refleksjon (Nokelainen, 2006).   

 

I tillegg til å se på pedagogiske aspekter, er det hensiktsmessig å se på hvilken grad teknisk 

brukskvalitet spiller en rolle for den lærende sitt læringsutbytte.  
 

2.6.2 Teknisk brukskvalitet i nettbasert opplæring 

Det finnes ulike dimensjoner ved brukskvalitet, og teoretikere vektlegger disse ulikt. Det er 

viktig at ikke brukervennlighet anses som noe som kun er knyttet til brukergrensesnitt. 

Brukervennlighet har flere komponenter. Vi har av den grunn valgt å ta utgangspunkt i Nielsen 

(1993) sine dimensjoner, som han mener er de viktigste kriteriene for brukskvalitet. Disse 

dimensjonen er lærbarhet, effektivitet, hukommelsesvennlighet, feilforekomst og 

brukertilfredshet. Det vil være viktig at programvaren er utformet på en slik måte at disse 

kriteriene er tatt i betraktning. Det vil kunne bidra til å gi gode og vellykkede resultater (Nielsen, 

1993).  

 

Det første kriteriet, som er lærbarhet, dreier seg om at design og utforming gjør det enkelt for 

mennesker å lære og forstå innholdet. Systemer bør være lette å lære, ettersom den første 

erfaringen som mennesker har med et nytt system ofte innebærer at de også må lære seg å bruke 

det. Dersom brukerne allerede er kjent med et lignende system, og forutsatt at det nye systemet 

er rimelig i samsvar med det gamle, bør brukerne kunne starte høyere opp på læringskurven for 

det nye systemet (Nielsen, 1993). Det er viktig at de lærende opplever høy grad av produktivitet 

i gjennomføring. Kriteriet om effektivitet går ut på å sikre nettopp dette. Innholdet i en 

programvare bør organiseres på en slik måte at hukommelsen ikke må belastes for mye for å få 

med seg innholdet (Nielsen, 1993).  

 

Kriteriet om hukommelsesvennlighet handler om at programvaren bør være utformet slik at 

hukommelsen aktiveres for å få med seg innholdet, til forskjell fra en måte som gjør at brukeren 

må konsentrere seg unødvendig mye for å huske hvordan innholdet er organisert. Programmet 

bør derfor ha et enkelt, intuitivt brukergrensesnitt og design, slik at innholdet enkelt og effektivt 
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kan læres (Nielsen, 1993). Grensesnittet til et interaktivt system er alle de delene av systemet 

folk kommer i kontakt med, fysisk, perseptuelt og konseptuelt. Vi kan fysisk samhandle med 

en enhet ved å trykke på knapper, og den interaktive enheten kan svare ved å gi tilbakemelding 

basert på hvilken knapp en trykket på. Enheten kan vise ting på en skjerm som vi kan se, eller 

lage lyder som vi kan høre (Benyon, 2014). Konseptuelt samhandler vi med en enhet ved å 

prøve å finne ut hva den gjør og hva vi skal gjøre. Enheten inneholder meldinger og annen 

informasjon som er designet for å hjelpe oss med dette. Grensesnittet må inneholde mekanismer 

som muliggjør at folk kan gi instruksjoner og legge inn data i systemet: «input». Det må også 

inneholde mekanismer som forteller folk hva som skjer ved å tilby tilbakemelding: «output». 

Dette innholdet kan være i form av informasjon, bilder, filmer, animasjoner og så videre 

(Benyon, 2014). Et annet sentralt tema innen design av teknologiske plattformer og nettsteder 

er navigering. Designere må gi støtte for å gjøre det mulig for mennesker å oppdage strukturen 

og innholdet på nettstedet, og finne veien til bestemte deler av nettstedet. Menyer er 

hovedformen for navigasjon i mange applikasjoner. Folk beveger seg rundt i applikasjonen ved 

å velge elementer fra menyer. Mange applikasjoner bruker «veivisere». Disse gir trinnvise 

instruksjoner for å utføre en sekvens av operasjoner, slik at brukerne kan gå fremover og 

bakover for å sikre at alle trinn er fullført (Benyon, 2014).  

 

Videre påpeker Nielsen (1993) at programmet skal inneholde få feil, slik at brukere føler 

mestring når de anvender programvaren. Vanligvis er en feil definert som enhver handling som 

ikke oppnår ønsket mål, og systemets feilrate er målt ved å telle antall slike handlinger utført 

av brukere mens de utfører en spesifisert oppgave. Noen feil blir rettet umiddelbart av brukeren 

og har ingen annen effekt enn å bremse brukerens effektivitet noe. Slike feil trenger egentlig 

ikke å telles separat, men heller måles innenfor kriteriet om effektivitet. Med begrepet 

brukertilfredshet, mener Nielsen (1993) at programvaren skal være behagelig å bruke. I dag 

brukes ofte begrepet opplevelsesdesign for å forklare brukertilfredshet. Opplevelsesdesign 

handler om å erkjenne at interaktive produkter og tjenester ikke bare eksisterer i verden, de 

påvirker også hvem vi er. Opplevelsesdesign er opptatt av alle egenskapene til en aktivitet som 

virkelig trekker folk inn - enten dette er en følelse av fordypning som man føler når man leser 

en god bok, eller en utfordring man føler når man spiller et godt spill. Det er opptatt av alle 

kvalitetene til den interaktive opplevelsen som gjør den minneverdig, tilfredsstillende, hyggelig 

og givende (Benyon, 2014). En måte å måle subjektiv tilfredshet på er ifølge Nielsen (1993) å 

spørre brukerne om deres subjektive mening. Fra perspektivet fra enhver enkelt bruker, blir 

svarene på et slikt spørsmål ansett som subjektive. Dersom man samler svar fra flere brukere, 
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blir resultatet et objektivt mål på brukertilfredshet ved programvaren. Dette har blitt gjort i stort 

antall studier av brukertilfredshet (Nielsen, 1993).   

 

I tillegg til teknisk brukskvalitet er det viktig å ta i betraktning at læringsaktiviteter, eksempelvis 

på en teknologisk plattform, alltid skjer i en kontekst. Det er derfor behov for å analysere de to 

sammen. Kontekst kan være et vanskelig begrep. Noen ganger er det nyttig å se kontekst som 

det som omgir en aktivitet. Andre ganger kan det sees som funksjonene som limer noen 

aktiviteter sammen til en sammenhengende helhet. Tidsmessige aspekter spiller en sentral rolle 

på hvor regelmessig eller sjeldent en gjennomfører aktiviteter på en teknologisk plattform. Et 

godt design vil derfor ha utformet aktivitetene på en slik måte som gjør dem enkle å 

gjennomføre, enkle å lære, og lette å sette seg inn i igjen dersom en skulle blitt avbrutt (Benyon, 

2014).  

 

2.7 Vårt teoretiske rammeverk videre  

Vårt teoretiske rammeverk representerer ulike syn på hvordan mennesker lærer og tilegner seg 

kunnskap. Til tross for at det er ulike syn, er det også en del likheter. Med bakgrunn i vår empiri 

så vi oss nødt til å trekke inn flere ulike perspektiver, da vi møtte på noen utfordringer ved å 

kun begrense oss til et sosiokulturelt perspektiv og teori om kunnskapsbygging til å forklare 

våre funn.  

 

Likheter ved teoriene om sosiokulturell teori og kunnskapsbygging, er at læring og 

kunnskapsbygging foregår i sosiale praksiser. Måten vi vil bruke kunnskapsbygging på videre 

i denne oppgaven er forståelsen med at kunnskapsbygging er en sosial prosess, hvor målet er å 

fremme felles kunnskap. Scardamalia og Bereiter (2014) skiller læring og kunnskapsbygging, 

og forklarer læring ut fra indre mentale prosesser som vi har valgt å referere til som 

individlæring. Vi ser en likhet mellom Sfard (1998) sin tilegnelsesmetafor og måten Bereiter 

og Scardamalia (2014) definerer individlæring på. Likheten her er at de begge betegner denne 

læringen som en kognitiv tilegnelses- og bearbeidelsesprosess. Deltagelsesmetaforen til Sfard 

(1998) har klare likhetstrekk til det sosiokulturelle perspektivet på læring, hvor læring skjer i 

sosial interaksjon med andre. Når vi videre i oppgaven skriver om individlæring vil det være 

når læringsprosessen samsvarer med tilegnelsesmetaforen, og når vi diskuterer sosiokulturell 

læring vil vi se det i tilknytning deltakelsesmetaforen.  
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Kunnskapsskaping-metaforen til Hakkarainen et al. (2004) inkluderer begge metaforene for 

læring, ved at individuell læring og læring i deltakelse med andre kobles sammen. Fordi teori 

om kunnskapsbygging skiller individlæringen fra kunnskapsbygging, vil kunnskapsskaping-

metaforen gi oss en mulighet til å inkludere individlæring i forhold til våre funn. Denne 

forståelsen åpner opp for at vi kan se hvordan begge metaforene kan være komplementære i 

den nettbaserte opplæringen. 
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3. Litteraturgjennomgang  

Her vil vi gå gjennom tidligere studier som er relevante for denne oppgaven, med felles tema 

om nettbasert opplæring som et pedagogisk verktøy. Forskningsartiklene er fagfellevurdert og 

funnet gjennom litteratursøk i databasen ERIC. Vi har delt inn litteraturgjennomgangen i to 

deler, hvor den første delen tar for seg relevant litteratur innen arbeidslivet. Den andre delen tar 

for seg relevant litteratur innen utdanningskonteksten. Vi vil begrunne relevansen 

innledningsvis i de to delene.  

 

3.1 Litteratur om nettbasert opplæring arbeidslivet  
 
Den første studien i denne delen er særlig relevant da den tar for seg mobil læring på en 

arbeidsplass. Den andre studien er relevant fordi den tar for seg nettbasert opplæring i 

handelsnæringer, som er en likhet til det vår studie handler om. Den tredje studien er relevant 

ettersom den tar for seg personalets oppfatninger av nettbasert opplæring på en arbeidsplass, 

noe som vi også undersøker i vår studie.   

 
3.1.1 Evaluering av mobil læring for å forbedre opplæring innen ledelse 

Macdonald og Chiu (2011) gjennomførte et kvalitativt forskningsprosjekt for å teste hvordan 

opplæring gjennom bruk av smarttelefon kan benyttes for å forbedre opplæring innen ledelse. 

I studien gjennomførte ti lærende arbeidstakere et seks ukers langt nettbasert e-læringskurs, der 

de fikk hver sin smarttelefon som gjorde det mulig for dem å få tilgang til omtrent 70% av 

kursinnholdet. De hadde i tillegg tilgang til hele kurset via et standard e-læringsnettsted. Mobilt 

innhold ble levert og presentert i en rekke ulike former, inkludert tekst, lyd- og videofiler, en 

mobil flervalgs-quiz og lenker til streamingvideoer. Forfatterne fant at deltakerne i studien, som 

var vanlige brukere av mobiltelefoner, syntes det mobile læringsmaterialet var brukervennlig 

og fleksibelt. Den rollen som mobillæring ser ut til å ha er en mer forsterkende rolle, fremfor å 

erstatte e-læring og blandede læringsformer (blended learning).   
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3.1.2 Hvordan organisasjoner bruker e-læring for å levere mer fleksible 

opplæringstilnærminger i handelsbransjen 

Callan, Johnston og Poulsen (2015) undersøker i forskningen hvordan 

opplæringsorganisasjoner i Australia bruker blandede former for e-læring for å gi mer fleksibel 

og nyskapende opplæring, innen fire handelsnæringer. Det ble foretatt 22 semistrukturerte 

intervjuer som ble gjennomført med sentrale interessenter på tvers av bakeri-, bygge- og 

anleggsvirksomhet, rørleggerarbeid og steinhuggerbransjer. I funnene til forskningen 

rapporteres det blant annet om at fordelene som informantene opplevde ved e-læring var 

opplæringens fleksibilitet og høy brukertilfredshet. I tillegg ble det rapportert om 

kostnadsbesparelser for arbeidsgivere. Forfatterne påpeker avslutningsvis at fysisk 

klasseromsundervisning og praksis likevel har store fordeler for lærlinger i arbeidslivet, som e-

læring ikke kan tilby eller erstatte.  

 

3.1.3 Personalets oppfatninger av e-læring i en helseorganisasjon  

Gabriel og Longman (2004) undersøkte i sin kvalitative aksjonsforskningsstudie omfanget av 

oppfatninger, holdninger og svar fra respondenter på en e-læringsmetode som var rettet mot 

opplæring i en helseorganisasjon, som ble kalt Hazardous Materials Information System 

(WHMIS). Femti ansatte deltok på en to timers online økt for å lære om WHMIS, som var et 

obligatorisk opplæringskrav på arbeidsplassen. De viktigste datainnsamlingsmetodene Gabriel 

og Longman (2004) benyttet seg av varundersøkelser, semistrukturerte intervju og intervju med 

lydopptak. Studien ønsket å få svar på om nettopplæringen ble oppfattet som en positiv 

opplevelse for personalet og hvilke aspekter ved e-læringen som gjorde opplevelsen hyggelig. 

I tillegg ønsket de å vite hvilke deler av opplæringen som kan forbedres eller endres for å sikre 

en positiv læringsopplevelse i fremtidige online programmer. Studiens funn viser at personalet 

likte de prosessrelaterte fordelene ved selvbestemmelse, fleksibilitet og interaktivitet. Videre 

fant de at ulempene personalet opplevde ved e-læringen var relatert til mangel på relevant 

innhold, problemer med teknologien, mangel på lærerinteraksjon og lengden på programmet. 

Kunnskap om personalets oppfatninger av denne online læringsopplevelsen kan gi lederne for 

helseorganisasjonen verdifull informasjon for å evaluere det nåværende WHMIS-

treningsprogrammet. Forskningen gir også administratorer og undervisere viktige data for å 

granske fremtidige e-læringsprogrammer for organisasjonen. 
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3.2 Litteratur om nettbasert opplæring innen utdanning 

Til tross for at studiene i denne delen tar for seg nettbasert opplæring i utdanningssammenheng, 

som er en annen kontekst enn det vi har studert, ser vi likevel relevansen til vår studie ettersom 

det er fokus på mobilbasert læring - som også vår studie tar for seg.   

 

3.2.1 Mobilbasert mikrolæring og vurdering 

I denne studien tar Nikou og Economides (2018) i bruk perspektivet til selvbestemmelses-

teorien om motivasjon. De foreslår at leksearbeid skal gjøres gjennom en sammensetning av 

mobilbasert mikrolæring og vurdering (Mobile‐Based micro‐Learning and Assessment, videre 

forkortet til MBmLA-tilnærming) for å forbedre motivasjonen til videregående elever og deres 

prestasjoner i naturfag. Den mobilbaserte mikrolæringen kombinerer funksjoner ved mobil 

læring og mikrolæring for å levere små læringsenheter og kortsiktige læringsaktiviteter. 

Forfatterne utførte et eksperiment for å evaluere effektiviteten av tilnærmingen de foreslo. Dette 

ble gjort med hundre og åtte elever på en videregående skole i Europa, som ble tilfeldig tildelt 

i enten en kontrollgruppe eller i en eksperimentgruppe. Kontrollgruppen jobbet med 

konvensjonelle papirbaserte hjemmelekser (conventional paper‐based homework approach), og 

eksperimentgruppen jobbet gjennom MBmLA-tilnærmingen. Studien ble utført i en periode på 

5 uker. I resultatene fra eksperimentgruppen sett i forhold til kontrollgruppen, ble det funnet at 

MBmLA-tilnærmingen forbedret studentenes grunnleggende psykologiske behov for 

selvopplevd autonomi, kompetanse og tilhørighet (relatedness), og forbedret studentenes 

eksamensprestasjoner når det gjelder faktakunnskap. Videre rapporterte studentene selv fra 

eksperimentgruppen en læringsglede med de mobilbaserte mikrovurderings- og 

mikrolæringsoppgavene.  

 

3.2.2 Trender i smarttelefon-støttet medisinsk utdanning  

Chang og Hwang (2018) gjennomførte en studie der de systematisk gjennomgikk 

forskningsartikler publisert i internasjonale akademiske tidsskrifter fra 2007 til 2016, hvor de 

analyserte applikasjonsdomener, fag og læringsstrategier og undersøkte forskningsspørsmålene 

til smarttelefonstøttet medisinsk utdanning. Funnene avdekket at bruken av smarttelefoner i 

medisinsk utdanning og trening ikke har fått stor popularitet de siste årene. I tillegg til 

endringene ved programvareteknologien i smarttelefoner og det økende antallet studier på 

mobillæring i medisinsk utdanning, har forskningsspørsmål i økende grad blitt mer vide de siste 
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årene. Smarttelefonstøttet læring har hovedsakelig innenfor dette feltet blitt brukt for å utvikle 

basiskunnskap om biomedisinsk informasjon. Det er derimot sjeldent benyttet smarttelefoner i 

medisinsk utdanning for blant annet læringsstrategier hvor de lærende selv er delaktige i sin 

egen læringsprosess, eller hvor de lærende synkront deler kunnskap. Chang og Hwang (2018) 

fant en indikasjon på at de fleste studiene som benytter smarttelefoner har fokus på 

ferdighetstrening og grunnleggende kunnskapsinnhenting snarere enn på utvikling av den 

lærende sin høyere ordenstenking, slik som problemløsing eller kritisk tenking. De fant at 

antallet eksperimentelle studier relatert til smarttelefoner har økt den siste tiden. Mesteparten 

av forskningen de har tatt for seg tok i bruk spørreskjemaundersøkelser og rapporterte om de 

lærendes kognitive ytelser og begrepsutvikling, mens læringsatferd sjelden ble analysert. 

Derfor indikerer denne studien forskningstrender og potensielle forskningsproblemer med å 

integrere smarttelefoner i medisinsk utdanning, og gir videre forslag og referanser for forskere, 

medisinlærere og beslutningstakere. 

 

3.2.3 Effekter av mobile enheter på studenters prestasjoner 

Tingir, Cavlazoglu, Caliskan, Koklu, og Intepe‐Tingir (2017) gjennomførte en metaanalytisk 

studie for å undersøke hvilken effekt mobile enheter har hatt på studenters prestasjoner innen 

naturfag, matematikk og lesing, inkludert studenter mellom første klasse til tredje videregående. 

Basert på studiens inkluderingskriter søkte forfatterne i databasene ERIC og PsycINFO, og 

identifiserte 14 fagfellevurderte forskningsartikler publisert mellom 2010 og 2014. Tingir et al. 

(2017) identifiserte hva slags type mobil enhet som ble benyttet, fagområde, 

intervensjonsspråk, karakternivå, studieutforming og implementering (av intervensjonen) som 

potensielle moderatorvariabler som kan påvirke studentprestasjoner innen de målrettede 

innholdsområdene. Deretter fulgte de en metaanalytisk prosedyre på tre nivåer for å estimere 

den samlede effekten av disse variablene og for å forklare variasjonen i resultatene. Resultatene 

antydet at bruk av mobile enheter i undervisningen ga høyere prestasjonsnivå enn tradisjonell 

undervisning på alle fagområdene. Når det gjaldt analysen av moderatorvariablene, antydet 

resultatene at bruk av mobile enheter i lesefag er betydelig mer effektivt enn å anvende det i 

matematikk. 
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3.2.4 Effekten av å integrere mobile enheter i undervisning  

Sung, Chang og Liu (2016) har tatt for seg en omfattende studie om mobile enheter, med mål 

om å være et bidrag til systematiske kvantitative analyser om effekten av mobilintegrert 

utdanning. I sin studie utførte Sung, Chang og Liu (2016) en metaanalyse og forskningssyntese 

av effektene ved å ta i bruk mobile enheter i undervisning og læring, hvorav 110 

eksperimentelle journalartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrift i perioden mellom 1993 og 

2013 ble kodet og analysert. Totalt sett var det en moderat gjennomsnittlig effektstørrelse på 

0,523 for anvendelsen av mobile enheter innen utdanning. Effektstørrelsen til 

moderatorvariablene ble analysert, og fordelene og ulempene med mobil læring i ulike nivåer 

av moderator variablene ble syntetisert basert på innholdsanalyser av hver av de individuelle 

studiene.  

 

Gjennom analysen av moderatorvariablene om bruken av mobile enheter som verktøy i de ulike 

pedagogiske intervensjonene, fant forfatterne gjennom effektstørrelsen at bruken av håndholdte 

mobile enheter var bedre enn for bruken av bærbare datamaskiner.  De fant videre at bruken av 

disse mobile enhetene var mer effektive i uformelle utdanningsmiljøer enn i de formelle 

læringsmiljøene, og middels- og kortvarige intervensjoner var mer effektive sett opp mot 

langvarige intervensjoner.  

 

3.2.5 En-til-en mobilteknologi i fysikkundervisning  

Zhai, Zhang og Li (2018) har gjennomført en studie der de undersøkte måter elever på 

videregående skole anvendte mobile enheter i fysikkundervisning og etter skoletid, og hvilken 

virkning bruken av mobilteknologi i klasserommet og etter skoletiden har hatt på deres 

prestasjoner og interesse for å lære fysikk. Forfatterne samlet inn data fra 803 

videregåendestudenter i Kina etter at de hadde brukt mobile enheter i over fem måneder. De 

benyttet en fast effektmodell (fixed-effect model) for å kontrollere uoppdagede varianser. 

Resultatene i studien indikerte at elevene ofte brukte sine mobile enheter for fysikklæring både 

i klassen og etter skoletid. Studentene oppfattet også de mobile enhetene som veldig nyttige for 

fysikklæringen deres, og deres oppfatning av nytteverdi ble positivt korrelert med deres 

frekvente bruk. Videre fant Zhai, Zhang og Li (2018) at bruken både i klassen og etter skoletid, 

og den frekvente bruken av mobilteknologi, hadde en positiv påvirkning på studentenes 

prestasjoner i fysikklæringen og deres interesse for det. De fant imidlertid også at 



 28 

mobilteknologien hovedsakelig ble brukt til å forsterke fremfor å transformere 

instruksjonspraksisen i fysikkundervisningen. 
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4. Metode 

Begrepet metode kommer fra opprinnelig fra det greske ordet methodos, som betyr «å følge en 

bestemt vei mot målet» (Befring, 2016). Metode har med andre ord til hensikt å beskrive 

hvordan vi har gått frem for å besvare våre forskningsspørsmål.  

 

Vi vil i første omgang i dette kapittelet presentere vårt forskningsdesign og vår metodiske 

tilnærming. Deretter vil vi beskrive vår fremgangsmåte og metodiske valg for innsamling av 

data og analyse av datamateriale. Avslutningsvis i kapittelet vil vi reflektere over validitet og 

reliabilitet, samt etiske overveielser ved vår forskning.  

 

4.1 Metodisk tilnærming og forskningsdesign 

Metodisk tilnærming gir en overordnet ramme for forskningen. Ut ifra hva en forsker ønsker å 

finne ut av, vil forskeren ofte posisjonere seg innenfor en kvalitativ eller kvantitativ tilnærming 

(Bryman, 2016). Ettersom vi ønsker å studere sosiale fenomener innenfor en kontekst har vi 

valgt en kvalitativ tilnærming, da dette er en tilnærming som egner seg godt til dette formålet 

(Silverman, 2014). Kvalitative studier fokuserer på betydning, dybde og detaljer. Videre 

kjennetegnes kvalitative studier av at det ofte er færre informanter, enn i en kvantitativ studie, 

men til gjengjeld kan man få et mer deskriptivt og innholdsrikt datamateriale. Dette vil igjen 

kunne skape en bedre forståelse av det man studerer (Thagaard, 2013; Tjora, 2017).  

 

Et forskningsdesign gir et rammeverk for innsamling og analyse av data. Valg av 

forskningsdesign reflekterer hvilke prioriteringer og avgjørelser som skal styre 

forskningsprosessen (Bryman, 2016). Forskningsdesign er den logiske sekvensen som knytter 

empirisk data til studiens forskningsspørsmål, og til syvende og sist konklusjonen (Yin, 2018). 

Casestudie er en måte å avgrense forskningsområdet på innen kvalitative studier, og vi har 

derfor valgt å basere vårt forskningsdesign på casestudie. Dette vil vi begrunne ytterligere i 

neste avsnitt.   

   

4.1.1 Casestudie  

Betegnelsen case kommer fra det latinske ordet casus, og vektlegger at ett eller få tilfeller blir 

gjort gjenstand for detaljerte studier (Andersen, 1997). Vanligvis blir casestudie benyttet 
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dersom forskeren ønsker å besvare spørsmål som handler om hvordan og hvorfor noe skjer.  Vi 

tenker at våre forskningsspørsmål egner seg til casestudie, da de ønsker å besvare hvordan 

mikrokursenes design og kontekst påvirker informantenes mulighet for læring og 

kunnskapsbygging, samt hvordan kursene har en innflytelse på deres arbeidshverdag. Videre er 

det vanlig å benytte casestudie når forskeren ikke kan kontrollere hendelsene, og når ønsket er 

å studere et samtidsfenomen i konteksten det skjer i (Yin, 2018). Casestudier blir blant annet 

brukt for å få en helhetlig og meningsfull forståelse av et sosialt fenomen (Andersen, 1997). I 

vår oppgave er det mikrokursene som utgjør det sosiale fenomenet som vi ønsker en helhetlig 

forståelse av.  

 

En annen faktor som er med på å definere en case er at det allerede finnes en klar grense for 

hvem som blir inkludert og ekskludert i studien (Andersen, 1997). Den nettbaserte opplæringen 

i Motimate er kun tilgjengelig for de ansatte i apotekkjeden, og det er derfor ikke relevant å 

studere noen andre. Yin (2018) påpeker at definisjoner brukt som utgangspunktet i starten av 

studien ikke bør være for distinktiv eller individuell. Heller bør terminologien som blir brukt 

for å definere case, være noe som er gjenkjennelig for de som tidligere har studert temaet. Vi 

har valgt å studere nettbasert opplæring, som både er faglig og samfunnsmessig relevant. 

Litteraturen vår vil derfor utgjøre en ramme for hvordan vi definerer vårt case - hvorvidt vi 

ønsker å tilføre til eller avvike fra den allerede eksisterende litteraturen om temaet. Vi ønsker å 

konkludere vår casestudie ved å sammenligne funn med tidligere forskning presentert i 

kapittelet om litteraturgjennomgang.  

 

4.1.2 Kvalitativ tilnærming  

Som tidligere nevnt har vi valgt en kvalitativ tilnærming til vår forskning. Kvalitativ 

forskningsmetode kan beskrives som en metode for generering av kunnskap, hvor man 

eksempelvis ut ifra et intervju tolker hendelser og erfaringer ut fra personers opplevelser 

(Bryman, 2016). Dette begrunner godt hvorfor en kvalitativ tilnærming er et riktig valg for oss. 

Vi ønsker å tolke erfaringene og opplevelsene de ansatte i apotekkjeden har om mikrokursene, 

for å kunne besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. I likhet beskriver 

Silverman (2014) at kvalitativ forskning har som mål å beskrive fenomener i kontekst, tolke 

prosesser og mening, anvende teoribaserte konsepter og søker en dypere forståelse av 

fenomenet som forskes på. Vårt teoretiske rammeverk vil bidra til å at vi får en bedre forståelse 

av forskningsspørsmålene. Kvalitativ forskning søker etter det særegne og spesielle, og nærhet 
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til forskningsobjektene ansees derfor som en fordel (Bryman, 2016). Nærheten til 

forskningsobjektene vi får gjennom intervjusituasjonen kan anses som fordelaktig for å frem 

ulike meninger om det særegne og spesielle ved mikrokursene.  

 

Ifølge Creswell (2013) er det i kvalitativ forskning viktig å være bevisst på hvordan fordommer, 

verdier og forkunnskaper påvirker forskningen. I vår forskningsprosess må vi derfor anerkjenne 

at disse fordommene er tilstede. Blant annet har vi begge, fra våre praksisperioder i studiet, fått 

erfaring med nettbasert opplæring. Denne erfaringen har vært med på å forme våre egne 

oppfatninger av temaet, noe som vil kunne prege vår forskning.  

 

4.3 Datainnsamling  

Casestudier bruker som oftest kvalitative metoder for innsamling av data. Intervju er en av dem 

og en av metodene som blir sett på som ledende for å generere intensive og detaljerte 

undersøkelser av et case (Bryman, 2016). For å besvare våre forskningsspørsmål, har vi valgt 

intervju som metode for innsamling av data.  

 

4.3.1 Utvalg 

Det ble i samarbeid med vår kontaktperson i apotekkjeden bestemt at det skulle velges ut seks 

informanter, der apotekkjeden sto for utvalg av informanter. Apotekkjeden bestemte seg for å 

invitere de som hadde lyst og mulighet, gjennom å legge ut egne saker om dette i ulike regioner. 

Fire av våre informanter responderte som følge av dette, og de to resterende fikk vi gjennom en 

av de andre informantene. Vi fikk kontaktinformasjonen til de aktuelle informantene tilsendt 

fra vår kontaktperson i apotekkjeden. Herfra avtalte vi tid og sted for å møtes via mail, og sendte 

med informasjonsskriv som vedlegg. Vi endte opp med varierte forskningsobjekter med ulikt 

erfaringsgrunnlag. Ifølge Cresswell (2013) kan det tilføre mangfold blant representantene, og 

få frem flere perspektiver om caset som forskes på. Vi intervjuet tre ledere med lang erfaring 

både fra arbeid i apotek og med forskjellig typer nettbasert opplæring, to unge medarbeidere 

med noen års arbeidserfaring, og en med noen års arbeidserfaring som nå har trappet ned til 

deltid i apotekkjeden mens personen studerer.  
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4.3.2 Intervjuguide  

Vi ønsker å presentere stegene rundt utformingen av intervjuguiden for å vise hvordan vi har 

gått frem, og for å skape transparenthet i vår forskningen. Dette fordi det ansees som en markant 

verdi at forskningen skal være tilgjengelig for innsyn utenfra (Befring, 2015). Ved utformingen 

av intervjuguiden, startet vi med å lage en oversikt og orden på temaområdene som utforskes i 

tilknytning våre forskningsspørsmål, slik at spørsmålene skulle flyte godt i intervjusituasjonen. 

Vi etterstrebet å lage intervjuspørsmålene på en slik måte at de ville hjelpe til med å svare på 

forskningsspørsmålene våre. Vi hadde derfor forskningsspørsmålene foran oss hele tiden, for å 

holde fokus på det vi ønsket svar på. Vi hadde også tatt mikrokursene selv på forhånd og notert 

oss ulike virkemidler i de ulike mikrokursene og andre ting, som vi så for oss kunne være av 

relevans å trekke inn i intervjuguiden. For å kunne finne svar på hvorvidt de nettbaserte 

mikrokursene bidrar til kunnskapsbygging hos de ansatte, så vi det som naturlig å skulle spørre 

om spesifikke og konkrete ting ved kursene. Vi valgte oss derfor ut tre mikrokurs som skilte 

seg fra hverandre iblant annet bruken av virkemidler. Dermed anså vi de som representative 

nok til å dekke de fleste virkemidlene som er anvendt i mikrokursene til apotekkjeden.  

 

Vi ønsket å ha noen generelle og enkle spørsmål i starten av intervjuet, slik at informantene 

skulle bli vant med situasjonen. De første spørsmålene i intervjuguiden ble derfor utformet for 

å kunne gi oss svar på generell bakgrunnsinformasjon om informantene, slik som om de hadde 

tatt noen e-læringskurs før, hvor teknologi-kyndig de mente de var, eller hvilke forventninger 

de hadde til mikrokursene før de tok dem. Dette kan være relevant og viktig for å 

kontekstualisere intervjuobjektenes svar i analysedelen (Bryman, 2016). Vi hadde også som et 

gjennomgående mål i utformingen av intervjuguiden, å benytte et språk som var relevant og 

enkelt å forstå for de vi skulle intervjue, ved at vi unngikk fagbegrep som vi tenkte at 

intervjuobjektene ikke ville forstå. Vi prøvde i tillegg å unngå ledende spørsmål og la derfor til 

spørsmål som «hvorfor» eller «hvorfor ikke» i intervjuguiden, der vi kunne tenke oss at vi 

ønsket et mer utdypende svar fra informantene. Videre ønsket vi å gjøre oss kjente med 

forholdene og konteksten intervjuobjektene jobber i. Dette på grunnlag av at det vil være til 

hjelp med å gi en forståelse om hva det er intervjuobjektet sier på deres egne premisser 

(Bryman, 2016). I den sammenheng hadde vi i forkant et møte med vår kontaktperson i 

apotekkjeden, for å få den den informasjonen vi trengte. Her fikk vi informasjon om hvordan 

apotekkjeden jobber med kompetansehevende tiltak, og generell informasjon knyttet til 

apotekansattes arbeidshverdag.  
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4.3.3 Semistrukturert intervju  

Et semistrukturert intervju kjennetegnes ved at forskeren har en liste med spørsmål eller 

spesifikke temaer som skal dekkes ved hjelp av en intervjuguide, der intervjuobjektet likevel 

har et stort spillerom i hvordan personen ønsker å svare. Det er intervjuobjektenes egne 

perspektiver som vektlegges i forskningen, fordi man i et kvalitativt intervju har en interesse 

for intervjuobjektets synspunkter (Bryman, 2016; Creswell, 2013). Vi har som mål å finne svar 

på våre forskningsspørsmål gjennom semistrukturert intervju, ved å analysere hva som 

fremkommer av de ansattes opplevelse av den nettbaserte opplæringen. Vi foretok dette ved 

hjelp av en intervjuguide, som vist til i delen over. Underveis i intervjuet benyttet vi oss av 

metoden stimulated recall. Det er en introspektiv forskningsprosedyre som kan hjelpe med å 

forske på kognitive prosesser. Det gjøres ved å invitere informantene til å huske tilbake til en 

hendelse og hva de tenkte akkurat da, ved å vise dem et videoklipp eller bilde fra den aktuelle 

situasjonen (Lyle, 2003). Her viste vi intervjuobjektene utvalgte skjermbilder av noen av 

virkemidlene brukt i mikrokursene, i tillegg til at vi gikk direkte inn i kursene og viste dem 

virkemidlene der. Ved å gjøre dette ønsket vi å få en forklaring og begrunnelse av 

intervjuobjektenes meninger og opplevelser av virkemidlene i mikrokursene, der vi samtidig 

kunne være helt sikre på at vi snakket om de samme tingene. Samtidig fikk de muligheten til å 

friske opp sin egen hukommelse om meninger og opplevelser, som de ellers kanskje ikke ville 

ha husket.  

 

Vi gjennomførte intervjuene på informantenes arbeidsplass, så de skulle føle seg trygge i egne 

og kjente omgivelser. Intervjuene ble tatt opp på en godkjent lydopptaker som vi lånte fra 

Universitetet i Oslo, og vi behandlet dem i samsvar med personvernregelverket. Fire av 

intervjuene foregikk som planlagt på intervjuobjektenes arbeidsplass, mens de to siste foregikk 

over telefon grunnet komplikasjoner og nye restriksjoner på grunn av korona-viruset. Det at de 

siste to intervjuene foregikk over telefon, påvirket intervjuet da vi skulle stille spørsmål om 

virkemidler ved kursene og benytte oss av stimulated recall. Dette ble noe mer utfordrende over 

telefon, men løste seg ved å muntlig guide intervjuobjektet rundt i mikrokursene.  

 

Kvalitative intervju gir den fordelen at en kan følge interessante tråder eller temaer som dukker 

opp i informantenes resonnement. Vi har derfor ved noen anledninger gått bort fra 

intervjuguiden, og stilt nye spørsmål som følger opp om intervjuobjektetenes svar. Det kan 
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bidra med å gi innsikt i hva intervjuobjektet anser som relevant og viktig (Bryman, 2016; 

Creswell, 2013). Det var også i andre tilfeller at intervjuobjektene begynte å snakke om noe 

som vi hadde spørsmål om senere i intervjuguiden. Da stilte vi mer utdypende spørsmål der og 

da, istedenfor å ta det opp igjen senere.  

 

4.4 Bearbeiding og analyse av data 

Etter å ha samlet inn data ved å gjennomføre semistrukturert intervju, ønsket vi å trekke ut 

informasjon som er viktig og relevant for våre forskningsspørsmål, på en systematisk og 

etterprøvbar måte. For å oppnå strukturert og systematisk behandling av dataen, valgte vi å ta 

for oss tematisk analyse etter å ha transkribert datamaterialet.  

 

4.4.1 Transkribering av datamateriale 

Etter gjennomført datainnsamling satt vi igjen med rådata. For å behandle denne rådataen på 

riktig måte, lastet vi ned Microsoft Remote Desktop og fikk tilgang til våre egne UiO 

kontormaskiner gjennom fjernpålogging, som kun vi har tilgang til. Der lastet vi opp og lagret 

opptakene, og transkriberte de i detalj ved å skrive ned i et Word-dokument hva 

intervjuobjektene svarte på spørsmålene vi stilte ut fra intervjuguiden. Vi anonymiserte 

intervjuobjektene i transkriberingen ved å kalle dem «Intervjuobjekt 1», «Intervjuobjekt 2», 

«Intervjuobjekt 3» og så videre. Vi transkriberte alt datamateriale i detalj for å kunne 

gjennomføre tematisk analyse.  

 

4.4.2 Tematisk analyse 

I arbeidet med verbale data slik som opptak fra intervju, har vi som beskrevet over, transkribert 

dataen til skriftlig form. Tematisk analyse handler om å analysere og identifisere 

temaer/mønstre i dataene som er viktige og interessante. Videre har vi benyttet disse temaene 

til å adressere forskningsspørsmålet. Tematisk analyse er mye mer enn å kun gjengi data. En 

god tematisk analyse tolker og gir mening til dataene (Maguire og Delahun, 2017). En fordel 

med denne metoden, ifølge Braun og Clarke (2006), er at dette er en metode heller enn en 

metodologi. Med det menes at den ikke er knyttet til en bestemt epistemologi eller teoretisk 

perspektiv. Tematisk analyse er derfor en fleksibel metode, som er en stor fordel i forhold til 

mangfoldet i arbeidet med læring og undervisning.  
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Vi benyttet Braun og Clarke (2006) sitt rammeverk som utgangspunkt for hvordan vi skulle gå 

frem. Dette rammeverket er en seks-trinns modell for hvordan en slik analyse gjennomføres. I 

tillegg til å følge denne modellen, poengterer Braun og Clarke (2006) at kvalitative forskere må 

være åpne om epistemologiske forutsetninger. Med det menes at forskere må være tydelige på 

hva de gjør, hvorfor og hvordan i den endelige analysen. Vi vil derfor nedenfor gi en beskrivelse 

av vår fremgangsmåte ved de ulike trinnene i modellen.  

 

Det første trinnet i modellen om tematisk analyse, går ut på å bli kjent med dataene. Dette er 

felles for all kvalitativ analyse. Vi startet derfor med å lese de transkriberte intervjuene flere 

ganger, og vi noterte så ned de første inntrykkene av dataene. Dette gjorde vi hver for oss for å 

ikke påvirke hverandre i første omgang. I det andre steget startet fasen med å organisere data 

på en meningsfull og systematisk måte. En måte å gjøre dette på er å kode dataene. Med koding 

reduseres store mengder data til små enheter. Det er forskjellige måter å kode data på, og det 

vil være avhengig av perspektiv og forskningsspørsmål (Braun og Clarke, 2006). Her valgte vi 

å se på mønstre som var gjennomgående blant informantene, og som vi syntes gav verdifull 

informasjon i tilknytning til våre forskningsspørsmål. Det tredje steget handler om å lete etter 

temaer. Som tidligere nevnt er tema et mønster som fanger opp noe betydningsfullt eller 

interessant om dataene og/eller forskningsspørsmålene. Ifølge Braun og Clarke (2006) er det 

ingen faste regler med henhold til hva som utgjør et tema. Et tema er karakterisert av dets 

betydning for problemstillingen. Dersom en kun har et lite sett med data, kan det være 

betraktelig overlapp mellom trinnet for koding og trinnet for identifisering av innledende 

temaer. I vår analyseprosess ble steg to og tre overlappende, da vi både kodet og fant temaer 

samtidig. I steg fire ble de utvalgte temaene gjennomgått, modifisert og utviklet. Et viktig 

spørsmål i denne sammenhengen ble derfor: «Gir temaene mening?». For å svare på det 

spørsmålet var det hensiktsmessig å samle sammen all data som er relevant for hvert tema. Her 

undersøkte vi om temaene passet inn i konteksten for hele datasettet (Braun og Clarke, 2006). 

Her så vi på temaene innenfor et intervju, og sammenlignet det med temaer på tvers av alle 

intervjuene. I det femte steget skjedde den endelige avgrensningen av temaene. Vi avgrenset 

temaene ut ifra sitatene vi hadde plukket ut, og vi luket ut sitater som ikke hadde relevans til 

temaene. Her var målet vårt å finne essensen av hva temaet handlet om. Etter nøye diskusjon 

med hverandre presiserte vi tema-overskriftene for å bedre få frem hva temaene handler om. 

Da vi fikk mer presise overskrifter ble det enklere for oss å avgrense de ulike temaene.   
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4.5 Refleksjoner rundt studiens kvalitet  

Tjora (2017) vektlegger transparens eller gjennomsiktighet som viktige krav når forskning skal 

presenteres. Dette handler om å at man skal være ærlig og informere om alle prosesser rundt 

forskningen, hvilke valg som er foretatt, informasjon rundt utvalg av informanter, hvilke 

utfordringer som har oppstått og hvilke teorier som har blitt benyttet. Vi ønsker i dette 

delkapittelet å reflektere over oppgavens kvalitet, og hvilke grep vi har gjort for å etterstrebe at 

kvaliteten blir så høy som mulig. Vi vil gjøre dette ved å reflektere rundt forskningens validitet 

og reliablitet, da disse sier noe om hvor pålitelige, gyldige og relevante funnene er. 

 

4.5.1 Validitet  

Validitetsspørsmålet i kvalitativ forskning vil i stor grad gjelde omfanget av researcher bias. 

Det kan handle om forventninger og forutinntatte oppfatninger som kan forstyrre persepsjonen 

og redusere validiteten av data (Befring, 2015). Videre handler validitet om gyldigheten. 

Spørsmål som blir gjeldene her er: «Hvor godt måler vi det vi har til hensikt å måle?» og 

«Tolker vi dataene riktig?». Validitet er knyttet til om det er en logisk sammenheng mellom 

forskningens utforming og funn, og det man prøver å forske på (Thagaard, 2013). Vi behandlet 

dataen så objektivt vi klarte for å finne svar på og drøfte oppgavens spørsmål opp mot teoretiske 

ankrede begreper, som er allment «godkjent» i fagfeltet, som vi har redegjort for i teoridelen. 

Ettersom vi er to som samarbeider, har vi hatt mulighet til å stille spørsmålstegn ved hverandres 

vurderinger, noe vi anser som en styrke ved oppgavens validitet. Det har vært viktig for oss å 

presentere data på en virkelighetsnær og troverdig måte, ettersom leser kun får innsyn i en liten 

del av datamaterialet som vi har bearbeidet. Lydopptak av intervjuene bidro til at vi i større 

grad kunne separere egne tanker og meninger fra informantenes ytringer når vi transkriberte 

materialet, sammenlignet med om vi skulle notert underveis i intervjuet.   

 

Ytre validitet handler om hvorvidt funnene er generaliserbare utenfor den spesifikke studien. 

Bryman (2016) understreker at målet i kvalitativ forskning er å generalisere i forhold til teori, 

og ikke i forhold til populasjoner. Yin (2018) kaller dette for analytisk generalisering. I stedet 

for å se på case som et utvalg, bør man heller se på det som en mulighet til å empirisk belyse 

teoretiske begreper og prinsipper. Vi har sett på nettbasert opplæring i lys av vårt teoretiske 

rammeverk. Den analytiske generaliseringen innebærer blant annet bekreftelse, modifisering, 

avvisning eller avansering av teoretiske begreper (Yin, 2018). Vår oppgave har resultert i at vi 
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har bekreftet, modifisert og avvist deler av teorien som følge av våre funn. 

Forskningsspørsmålet vil også kunne være med på å styrke den ytre validiteten. Yin (2018) 

poengterer at det er lettere å komme frem til analytiske generaliseringer med «hvordan» og 

«hvorfor» spørsmål, sammenlignet med «hva» spørsmål. Vi tenker derfor at våre 

forskningsspørsmål egner seg godt til å komme frem til analytiske generaliseringer, da 

spørsmålene undersøker hvordan noe skjer.  

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet sier noe om studiens pålitelighet. Vil man oppnå samme funn og konklusjon ved å 

gjennomføre samme prosedyre og studie igjen? I forhold til vår studie kunne vi testet 

reliabiliteten ved å gjennomføre samme intervju noen dager senere. Dersom vi hadde endt opp 

med et annet resultat, ville reliabiliteten vært dårlig. Ettersom vi ikke har anledning til å gjenta 

disse prosedyrene i vår forskning, er en generell måte å sikre reliabilitet på å være nøyaktig i 

hvordan man samler inn data og i hvordan man presenterer disse (Thagaard, 2013). Vi har i den 

forbindelse forsøkt å gjøre alle prosedyrer i forskningen så eksplisitt som mulig, gjennom dette 

metodekapittelet. Vi var i tillegg nøye i måten vi samlet inn data på da vi anvendte metoden 

stimulated recall for å forsikre oss om at informantene var sikre på hvilke mikrokurs vi snakket 

om. Dette kan anses som en styrke for oppgavens reliabilitet, da det bidro til en sikkerhet i at 

vi snakket om de samme tingene.  

 

4.6 Etiske overveielser ved vår forskning 

Forskningsetikk handler om kravet til vitenskapelig redelighet, der en følger forskningsetiske 

prinsipper. Dette er etiske normer som skal bidra til at forskningsprosessen gjennomføres på en 

forsvarlig og verdig måte, og dette skal vises gjennom arbeidet som er gjennomført og i 

forskningsrapporten (Befring, 2015).  

 

Vi anser det som viktig i vårt forskningsprosjekt å ta etiske hensyn i betraktning. Før vi begynte 

med vår datainnsamling søkte vi derfor til Norsk senter for forskningsdata (NSD), for å få 

godkjent forskningsprosjektet så vi fikk bekreftet at det gjøres i henhold til norsk lov. Søknaden 

inneholdt detaljer for forskningsprosjektet, hvordan vi skal innhente data, hvor og hvor lenge 

det skal lagres, og en dato på når dataen skal slettes. I tillegg til dette, også informasjon om at 

intervjuene vil bli gjort med informert samtykke av intervjudeltakerne. Et av forskningsetikkens 
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grunnleggende prinsipper består i at all deltakelse skal bygge på samtykke, og at dette 

samtykket skal være gitt på et fritt, informert og forstått grunnlag (Befring, 2015).  

 

Informanter i forskning har krav på at absolutt alle opplysninger om personlige forhold blir 

behandlet konfidensielt (Befring, 2015). Vi ønsket ikke at det skulle være noen risiko for 

informantene i å delta i studien vår, og viktig at ingen tar skade av forskningen. Både under og 

i etterkant av intervjuene har vi derfor hatt som mål å bevare integriteten til intervjuobjektene, 

gjennom å anonymisere gjenkjennelige detaljer og behandle sensitiv informasjon med 

varsomhet. Det er i tillegg blitt oppgitt dato i vår søknad til NSD for når vi vil slette all data i 

tilknytning vår forskning. 
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5. Beskrivelse av case 

I denne delen vil vi redegjøre for hvordan mikrokursene til apotekkjeden fungerer. Vi vil gjøre 

dette ved å ta utgangspunkt i det som anses som mest relevant ved funnene i vårt datamateriale. 

Det vil derfor presenteres figurer med skjermbilder med deler fra læringsplattformen, og delvis 

hvordan det ser ut for de ansatte når de gjennomfører mikrokursene.  

 

5.1 Beskrivelse av apotekkjedens mikrokurs   
De nettbaserte mikrokursene er en del av apotekkjeden sine tiltak for kompetanseheving innad 

i virksomheten, og disse tiltakene står oppført i deres kompetansefilosofi. Kursene er for alle 

ansatte i apotekkjeden. Mikrokurs er mindre kurs hvor målet er å gi mottakeren små, presise 

porsjoner av informasjon som er spesielt tilpasset for å gjennomføres på mobil. De skiller seg 

fra de større tradisjonelle e-læringskursene på PC som ofte inneholder flere temaer. 

Mikrokursene tar mindre tid å gjennomføre, ofte fra tre til femten minutter. Kursene er ferdig 

laget og designet i appen Motimate, der 

apotekkjeden har opprettet sin egen 

læringsportal. De ansatte får tilsendt en 

melding med brukernavn og passord, og får 

beskjed om å laste ned appen «Motimate 

Training» på mobilen. Deretter logger de seg 

inn i læringsportalen, og får en kort 

gjennomgang om hvordan appen fungerer, 

hvordan de navigerer seg rundt i den, og hva de 

skal bruke den til. Når de først har logget inn på 

appen på mobilen, trenger de ikke logge inn 

flere ganger. Mikrokursene kan også tas på PC 

ved å logge seg inn gjennom nettsiden til 

Motimate, men må på den måten logge seg inn 

på nytt for hver gang. Opplæringen er delt inn i 

«Need to know» og «Nice to know», der det 

ligger diverse mikrokurs inn under hver av 

mappene. På førstesiden i appen vises det 

prosentvis hvor mange av kursene som ligger 

under de to mappene «Need to know» og «Nice 

Figur 1: Skjermbilde av første siden når man går inn 
på læringsplattformen i Motimate. Dette er et 
eksempel på hvordan det ser ut når alle obligatoriske 
kurs er fullført innenfor Need to know, men det 
mangler fortsatt ett på Nice to know. Derfor står den 
totale skåren på kun 78%.  
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to know», som brukeren har gjennomført og derav hvor mange prosent av opplæringen som 

mangler. Det ligger i tillegg flere mikrokurs i andre mapper som de ansatte kan ta dersom de 

selv ønsker det, men uten at det har noe å si for uttelling av gjennomførings-prosentene på 

førstesiden.  

 

Alle mikrokursene er bygget opp likt ved at de følger samme struktur og inndeling av 

informasjon. Når man trykker inn på et kurs får man opp et vindu som inneholder en kort 

beskrivelse av kurset, et eksempel på dette er vist i figur 2 under.  

 

 
Figur 2: Skjermbilde av beskrivelsen som dukker opp når man trykker på kurset «Viruseptin». I dette 

skjermbildet har personen allerede gjennomført kurset fra før, og derfor står det «åpne igjen» og ikke «start». 

 
Kursene har en tydelig start knapp, som endres til «Åpne igjen» når kurset er gjennomført. Alle 

mikrokursene består av fem sider som kursdeltaker må gjennom før kurset er fullført. 

Mikrokursene er utformet på en slik måte at kursdeltaker blir styrt gjennom kurset, og det er på 

den måten bestemt hva kursdeltakeren må bla seg igjennom før personen kan gå videre til neste 
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side. Mikrokursene er utformet på den måten at man blar seg vertikalt nedover gjennom hver 

side i kursene. Kursdeltaker ser oversikt over hvor mange sider kurset er delt inn i øverst på 

første side, som vist til i figur 3 og 4. 

 

 
Figur 3: Skjermbilde av oversikten som vises øverst på første side i mikrokurset «Viruseptin».  

 

 
Figur 4: Skjermbilde av oversikten som vises øverst på første side i mikrokurset «Halsbrann hos gravide».  

 

 

 



 42 

For hver side som kursdeltaker blar seg gjennom må alt som er obligatorisk fullføres, som 

eksempelvis en quizoppgave, før personen kan gå videre til neste side ved å trykke på knappen 

«Videre» nederst på siden. I skjermbildet i figur 5 er det vist til et eksempel på hvordan det kan 

se ut når kursdeltaker har bladd seg nederst på en side i et mikrokurs, og skal trykke seg videre 

til neste side.  

 
Figur 5: Skjermbilde tatt nederst på side to «Kort om funksjon og bruk» i mikrokurset «Viruseptin». Nederst i 

skjermbildet vises knappen «Videre» som brukeren trykker på for å komme til neste side i mikrokurset.   

 



 43 

Den første siden i alle mikrokursene har tittelen «Kort om …», og gir en kort introduksjon om 

temaet for det spesifikke kurset. Det vil enten være om et spesifikt produkt som apotekkjeden 

har i sitt sortiment, eller en helsetilstand/sykdom der det presenteres ulike produkter de kan 

tilby for å motvirke eller lindre helsetilstanden/sykdommen. Neste side har tittelen «Aktuelle 

produkter» eller «Kort om funksjon og bruk». Der kommer tittelen an på om kurset handler om 

en tilstand eller et spesifikt produkt, og det gis grundigere informasjon om dette på denne siden. 

Oversikten i figur 3 og 4 viser også denne forskjellen på titlene for den andre siden i hver av 

mikrokursene. Side tre i mikrokursene har tittelen «Tips til kundemøtet», og inneholder tips og 

informasjon om hvordan de ansatte skal møte kunden. Side fire har tittelen «Øv deg på kunden» 

og inneholder en oppgave. Oppgaven vil enten være i form av en quiz med flere ulike 

svaralternativer å velge mellom, eller en samarbeidsoppgave som skal fremme refleksjon 

og/eller hylletrening i butikk med en medarbeider. Femte og siste side i mikrokursene har 

tittelen «Vil du vite mer?», og viser til hvilke andre kilder som en kan benytte seg av for å 

tilegne seg ytterligere informasjon.  

 
Vi tok utgangspunkt i noen av de ferdigstilte mikrokursene til apotekkjeden, og viste til disse 

fysisk under selve intervjuene. Valgene av mikrokurs er basert på å dekke flest mulig og ulike 

virkemidler som apotekkjeden har tatt i bruk, da ikke alle virkemidler blir brukt i alle kursene. 

De kursene vi valgte er kurs de ansatte har gjennomført. Under intervjuene stilte vi spørsmål 

som åpnet opp for at informantene kunne uttrykke hva de mente om mikrokursenes oppbygging 

og struktur. 

 

Vi vil nedenfor vise skjermbilder av sentrale funksjoner og hvilke viktige virkemidler som tas 

i bruk og som informantene fremhevet. Dette vil vises gjennom skjermbilder fra to konkrete 

mikrokurs, som er kursene «Halsbrann hos gravide» og «Viruseptin», som det også er henvist 

til i noen av figurene over. De to kursene er ulike i den forstand at det første kurset omhandler 

en helsetilstand, og hvilke ulike produkter apotekkjeden kan tilby en kunde som plages med 

dette. Det andre kurset omhandler et spesifikt produkt mot forkjølelse. Mikrokurset «Halsbrann 

hos gravide» har estimert gjennomføringstid på syv minutter, og «Viruseptin» har estimert 

gjennomføringstid på tre minutter.  
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5.1.1 Kort om innhold og virkemidler i mikrokursene 

I flere av mikrokursene er det benyttet en slideshow-meny. Det er en sekvens med enten bilder 

eller tekst, eller begge deler, som man blar seg gjennom horisontalt. I kurset «Viruseptin» på 

side to «Kort om funksjon og bruk» er det benyttet en slik slideshow-meny. Figurene under 

viser hvordan den slideshow-menyen ser ut. Den er utformet med fire bilder, der bildene i seg 

selv inneholder tekst. Det at denne slideshow-menyen inneholder fire bildesekvenser man blar 

seg gjennom, symboliseres av de fire prikkene under hvert av bildene. Den siden du er på har 

en uthevet blå prikk, som flytter seg med siden du blar til. Man blar seg gjennom bildene i 

slideshow-menyen ved å trykke på pilen til høyre i bildet for å bla seg fremover til neste bilde, 

eller på pilen til venstre i bildet for å bla seg bakover og tilbake til forrige bilde. 

Figur 6: Skjermbilde av første siden i slideshow-
menyen i mikrokurset «Viruseptin».  

Figur 7: Skjermbilde av andre siden i slideshow-
menyen i mikrokurset «Viruseptin».  

Figur 8: Skjermbilde av tredje siden i slideshow-
menyen i mikrokurset «Viruseptin».  

Figur 9: Skjermbilde av fjerde og siste siden i 
slideshow-menyen i mikrokurset «Viruseptin».  
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Selv om kursene er utformet på den måten at en må bla seg nedover og gjennom hele siden på 

hver av sidene i kursene, så trenger man ikke bla seg gjennom bildesekvensen i slideshow-

menyene for å kunne trykke «videre» nederst på siden. En kan med andre ord bla forbi 

slideshow-menyen uten å se gjennom den for å kunne gå videre til neste side i mikrokurset.  

 

Mikrokurset «Halsbrann hos gravide» benytter også en slideshow-meny. Der er det benyttet en 

sekvens med både bilder og forklarende tekst under. Det er bilder av ulike pakninger til 

produkter Apotekkjeden selger for å lindre symptomene til halsbrann hos gravide, med 

forklarende tekst under om blant annet bruk og funksjon. Det er slike bilder med forklarende 

tekst under i fem ulike sekvenser, eller såkalt slideshow-sider. I figuren under ser du ett 

skjermbilde fra en av de fem sidene. 

 
Figur 10: Skjermbilde av første siden i slideshow-menyen til mikrokurset «Halsbrann hos gravide».  
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Som refleksjonsoppgave på slutten i mikrokursene, er det enten anvendt quiz eller 

samarbeidsoppgave som et 

virkemiddel til refleksjon. Quiz-

oppgavene er utformet på en slik måte 

at dersom du får et feil svar må du ta 

quizen helt på nytt, og du får ikke 

fullført mikrokurset før alle 

spørsmålene på quizen er riktig 

besvart. Spørsmålene dukker opp i 

ulik rekkefølge når man tar quizen på 

nytt. Svarer du feil blir svaret du 

trykket på uthevet i rødt og markert 

med tegnet «X», som vist til i figur 

11. Samtidig får du vite hvilket av 

svaralternativene som er det riktige 

svaret, da det har en grønn strek rundt 

seg og er markert med en «hake» som 

viser til at det er riktig. Svarer du 

derimot riktig blir hele 

svaralternativet du trykket på uthevet 

i grønt og med en «hake» på. Se dette 

illustrert i figur 12. Dersom deltaker 

blir avbrutt underveis i kurset, 

kommer man tilbake der man slapp.  

 

Andre virkemidler i mikrokursene til 

apotekkjeden som også ofte blir 

brukt, er bilder og sitater som passer 

til innholdet. I figur 13 på neste side 

er det et skjermbilde som inneholder 

både et passende bilde og et sitat til 

mikrokurset «Halsbrann hos 

gravide». Det er lagt inn følgende 

Figur 11: Skjermbilde fra quiz-oppgave i kurset «Viruseptin», 
som viser hvordan det ser ut når en har svart feil på et av 
svaralternativene.  

Figur 12: Skjermbilde fra quiz-oppgaven i kurset «Viruseptin», 
som viser hvordan det ser ut når en har svart riktig blant 
svaralternativene.  
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sitat: «Det antas at ca 20% av gravide opplever halsbrann i første trimester, 40% i andre 

trimester og hele 70% i tredje trimester. - Helsebiblioteket».  

 

 
Figur 13: Skjermbilde fra den første siden i mikrokurset «Halsbrann hos gravide», som viser både bildebruk og 

sitat som virkemiddel.  
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5.2 Apotekkjeden sin kompetansefilosofi 

Apotekkjeden jobber målrettet med å utvikle kompetansen til hver enkelt medarbeider i 

organisasjonen. Mikrokursene er et av apotekkjeden sine tiltak for å heve de ansattes 

kompetanse. Kompetansefilosofien er med på å forme sluttdesignet og læringsdesignet i 

mikrokursene. Vi anså det derfor som nyttig å anvende kompetansefilosofien i analysen av 

datamaterialet, for å finne ut i hvilken grad design og innhold i mikrokursene er i tråd med 

kompetansefilosofien. I kompetansefilosofien står det at «kompetansehevende aktiviteter er til 

enhver tid forankret i selskapets mål. Aktivitetene skal være av høy kvalitet, og skal bidra til 

god læringseffekt og atferdsendring. I tillegg skal aktivitetene være målbare og speile de 

produkter og tjenester vi tilbyr.». 

 

Apotekkjeden definerer læring som «relativt varig endring av atferd», og de legger dette synet 

til grunn i utformingen av alle kompetansehevende tiltak og opplæringsaktiviteter. De ser på 

det som viktig at læringen kan tilpasses nyere tids teknologi og utvikling. De ønsker derfor å 

utfordre den tradisjonelle klasseroms baserte måten å se på læring på. De anerkjenner i sin 

filosofi at mennesker i dag har lett tilgang på kunnskap, og at de ofte oppsøker denne 

kunnskapen på egen hånd. I kompetansefilosofien står det også at man «finner måter å tilpasse 

ny kunnskap til egen hverdag og praksis gjennom diskusjon, utforskning, prøving og feiling i 

samarbeid med våre nærmeste kollegaer.». Apotekkjeden hevder at læring skjer best gjennom 

blandede metoder. De mener det er fordelaktig med en variasjon i læringsmetoder fordi de da i 

større grad treffer målgruppen som har ulike preferanser når det gjelder læringsmetoder. Videre 

står det i kompetansefilosofien at «Læringen skal ha en direkte overføringsverdi til jobben man 

gjør i hverdagen og det du lærer gjennom opplæringsaktiviteter skal være nyttig for deg i din 

jobbhverdag. Derfor etterstreber vi at opplæringen er relevant, realistisk og tett knyttet opp mot 

den daglige oppgaveløsningen.». Apotekkjeden fremhever at læring skjer best i samhandling 

med andre. I det ligger det deling av tanker, synspunkter og diskusjon med andre for å 

konstruere kunnskap i fellesskap. Det siste punktet i kompetansefilosofien handler om at læring 

skjer best ved hjelp av refleksjon. Dette punktet handler om viktigheten av refleksjon over egen 

praksis. Her står det skrevet; «Det er gjennom faglig og personlig refleksjon over det man har 

hørt, gjort og erfart at læringen virkelig får rom til å vokse.».  
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5.2.1 Kompetansefilosofien i lys av vårt teoretiske rammeverk  

I diskusjonen om mikrokursene ser vi det som relevant å trekke inn apotekkjedens 

kompetansefilosofi, og anser det derfor som hensiktsmessig at vi i denne delen har sett 

kompetansefilosofien i lys av vårt teoretiske rammeverk 

 

Apotekkjeden definerer læring som «relativt varig endring av atferd». Her ser vi en lik 

forståelse av læring slik det er fremmet av Beetham og Sharpe (2007), som uttrykker at læring 

fører til en identifiserbar endring hos den lærende.  

 

Apotekkjeden ser på det som viktig at læringen kan tilpasses nyere tids teknologi og utvikling. 

Dette kan tyde på at de tar i betraktning de økende utfordringene som produseres av raskt 

skiftende, kunnskapsintensivt og teknologisk orientert arbeidsliv. Ifølge Tynjälä og Häkkinen 

(2005) forventes det at IKT kan være med å finne løsninger på disse utfordringene, der 

nettbasert opplæring blir sett på som en av løsningene. Her kan det tyde på at apotekkjeden med 

sine mikrokurs henger med i den teknologiske utviklingen i samfunnet.  

 

Det at apotekkjeden fremhever at læring skjer best i samhandling med andre, er i tråd med det 

sosiokulturelle synet på læring ettersom denne teorien fremmer at læring skjer gjennom sosial 

interaksjon (Säljö, 2016). Apotekkjeden hevder videre at denne læringen innebærer deling av 

tanker, synspunkter og diskusjon med andre for å konstruere kunnskap i fellesskap. Her ser vi 

en tydelig kobling til kunnskapsbygging, som også ser på kunnskap som noe som blir konstruert 

i felleskap (Scardamalia og Bereiter, 2014). Stahl (2006) hevder at i kunnskapsbygging blir 

ideer og perspektiver til kunnskap gjennom sosial interaksjon, kommunikasjon, diskusjon og 

forhandling. Her ser vi en likhet til hvordan kompetansefilosofien beskriver hvordan 

læringsprosessen foregår.   
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6. Presentasjon av intervjudata 
Vårt arbeid med de de verbale opptakene startet med at vi transkriberte dataene til skriftlig 

form. Vi gjennomgikk transkriptene gjentatte ganger, som en forberedelse til at vi kunne 

identifisere temaer i dataene som var av interesse for oss. Etter gjennomført tematisk analyse, 

endte vi opp med seks temaer. Disse temaene er kontekst, tid, navigering, erfaringsgrunnlag, 

kunnskapsutbytte og læringsaktiviteter. Temaet kontekst omhandler hvilke settinger 

informantene gjennomfører kursene og hvilken teknologisk plattform de foretrekker. Tid var et 

gjennomgående tema blant alle informantene, og omhandler tidsaspekter rundt opplæringen og 

deres arbeidshverdag. Temaet navigering handler om hvordan informantene synes det var å 

navigere seg rundt i kursene, og hva de synes fungerte bra og mindre bra ved strukturen og 

innholdet i Motimate. Temaet erfaringsgrunnlag fant vi ved hvordan informantene omtalte 

kursene ut fra deres eget erfaringsgrunnlag, noe som la grunnlag for opplevd læringsutbytte. 

Temaet kunnskapsutbytte handler om hvilken type kunnskap de har utviklet eller styrket basert 

på gjennomført kurs. Temaet læringsoppgaver gir en beskrivelse av de to oppgavetypene som 

kursene inneholder, og informantenes refleksjoner rundt disse oppgavene. Vi vil gi en 

grundigere beskrivelse av disse nedenfor, med utdrag fra transkriptene, etter en kort 

introduksjon av informantene.  

 

6.1 Informantene  
Under har vi utformet en tabell som viser informantenes kjønn, stillingstype, alder og antall år 

med arbeidserfaring fra apotek. Vi har også gitt informantene fiktive navn. Informasjonen i 

tabellen er ment for å gjøre det mer oversiktlig og enklere å se informantenes svar opp mot de 

ulike kategoriene. 

 
Tabell 1: 

Oversikt som viser informantenes fiktive navn, stilling, alder og hvor mange år de har jobbet i apotek.  

Intervjuobjekt:  Fiktivt navn: Stilling:  Alder: Antall år med 
arbeidserfaring fra 
apotek: 

Intervjuobjekt 1 Julie Leder 45 25 år 

Intervjuobjekt 2 Nora Farmasøyt  24 4 år 

Intervjuobjekt 3 Mona Farmasøyt  27 6 år 
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Intervjuobjekt 4 Anne Leder 31 10 år 

Intervjuobjekt 5 Ingvil Farmasøyt  27 5 år 

Intervjuobjekt 6 Hanne Leder 41 10,5 år 

 

 

6.2 Kontekst  

Dette temaet fant vi ut ifra informantenes refleksjoner rundt hvilke settinger de som regel 

gjennomfører kursene og hvilken teknologisk plattform de benytter. Alle informantene bortsett 

fra én gjennomfører mikrokursene på mobiltelefonen. Både Ingvil og Anne begrunner det med 

at mobilen er mer tilgjengelig for dem enn PC-en. Anne sa i sitat 1: «Og det er mer praktisk for 

meg for det er ikke alltid at jeg sitter foran PC-en.». Dette viser at Anne verdsetter at kurset 

kan utføres på mobiltelefonen, og ikke kun er begrenset til PC.  Julie og Mona synes det er 

praktisk at det ikke kreves innlogging for å ta kurs på mobil. Mona sa i den forbindelse:  

 

Sitat 2: Da trenger jeg ikke være logget på, eller logge inn på nytt og sånne ting. For 

det er litt sånn pes med de PC-ene her. Synes det er lettest med telefonene.  

 

Mona får frem at oppsett på Motimate er lagt opp litt annerledes på de ulike teknologiske 

plattformene, og at hun derfor foretrekker slik de er utformet på mobiltelefonen. Nora er den 

eneste av informantene som foretrekker å gjennomføre kursene på PC. For Nora er 

skjermstørrelse viktig når hun skal utføre kursene, og det har betydning for hva slags 

teknologiske plattform hun foretrekker. Nora uttrykker det med at:  

 

Sitat 3: Jeg foretrekker faktisk å ta det på pc. Bare fordi at det er litt større skjerm og 

du kan liksom klikke deg frem og tilbake. Ja litt lettere da på pc synes jeg.  

 

Nora ser begrensninger med å ta kursene på mobil grunnet mindre skjerm. Hun synes derfor 

det er enklere å navigere seg rundt på PC-en. Det at det kun er én som foretrekker å ta 

mikrokursene på PC, viser at mobiltelefonen er den plattformen de fleste foretrekker for 

gjennomføring av mikrokursene. Videre kom det frem at informantene verdsetter at 

mikrokursene gir en tilgjengelig opplæring, ved at man har mulighet til å gjennomføre de på 

mobiltelefonen. Det at opplæringskurs har blitt tilgjengelig på mobiltelefon, har bidratt til at 



 52 

informantene gjennomfører flere av disse kursene. Her så vi en høy grad av enighet blant 

informantene. Hanne sa blant annet:  

 

Sitat 4: Så gjennomføringsevnen er mye høyere og terskelen for å ta de er lavere, og 

også fordi tilgjengeligheten er jo så lett når man har det på mobil.  

 

Dette viser at det er viktig for Hanne at kursene kan gjennomføres når det måtte passe for henne. 

Det at mobiltelefonene bidrar til en tilgjengelig opplæring motiverer henne til å gjennomføre 

flere kurs. 

 

Mikrokursenes tilgjengelighet gir opplæringen en høy grad av fleksibilitet som bidrar til at 

informantene gjennomfører kursene i flere ulike kontekster, både hjemme og når de er på farta. 

I tilknytning til dette sa Ingvil at hun gjennomfører kursene i alle mulige situasjoner, i følgende 

sitat:  

 

Sitat 5: så jeg kan egentlig gjøre det nesten når som helst. Ja, jeg gjør det egentlig der 

jeg er når jeg får det opp.  

 

Dette viser at Ingvil ikke er låst til en bestemt kontekst når hun skal gjennomføre kursene. To 

informanter gjennomfører kursene også på kollektivtransport på vei hjem fra jobb. I forbindelse 

med dette sa Mona:  

 

Sitat 6: Altså det er jo sånne ting jeg kunne gjort når jeg har litt ledig tid og sånn, men 

jeg kommer ofte på det på trikken på vei hjem.  

 

Disse eksemplene viser godt hvordan informantene har mulighet til å benytte seg av den 

fleksibiliteten opplæringen gir. Her åpnes det opp for at det kan gjøres to ting samtidig; ta kurs 

samtidig som man er på vei et sted. Dette kan betraktes som en motsetning til den mer 

tradisjonelle måten å gjennomføre kurs på, som ofte innebærer å sitte foran en PC-skjerm eller 

være fysisk tilstede der kurset avholdes.  

 

Fire informanter sa de gjennomfører kursene hjemme. Hanne tar seg ikke tid til å utføre kursene 

på jobb og sa:  
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Sitat 7: Jeg gjør det som regel hjemme på kvelden. Det er fordi jeg prioriterer andre 

ting når jeg er på jobb, også sykler jeg alltid så da er det ikke noe tema å gjøre det på 

bussen eller toget.  

 

For Hanne er det vanskelig å utføre kursene på jobb, fordi hun har så mange andre 

arbeidsoppgaver. Hun velger derfor å bruke fritiden sin på å gjennomføre kursene. Julie er den 

eneste som gjennomfører kursene både hjemme og på jobb og sa i den forbindelsen:  

 

Sitat 8: nei altså jeg har tatt de på alle slags mulige tidspunkt jeg. Noen på jobben og 

noen hjemme. Det er såpass artig at man ikke tenker at nå bruker jeg den ubetalte tiden 

min hjemme liksom.  

 

I tillegg til å gjøre det på jobb, oppleves kursene for Julie som så lystbetont at det motiverer til 

å gjennomføre kursene hjemme.  

 

Nora er den eneste som gjennomfører kursene kun på jobb, og sier hun gjennomfører de når det 

er stille på jobb eller når det er få kunder. Hun sa også:  

 

Sitat 9: Jeg foretrekker å bruke den ofte ... hvis jeg skal finne ut av noe. Det er noe jeg 

synes er hyggelig å sitte med på jobb.  

 

Nora skiller seg fra de andre informantene i bruken av mikrokursene, ved at hun aktivt logger 

inn for å finne ut av spesifikke ting som hun lurer på i jobbhverdagen. Det at kun én 

gjennomfører mikrokursene på jobb, viser at de aller fleste heller ønsker å utnytte fleksibiliteten 

opplæringen gir ved at de heller velger i å ta kursene utenom arbeidstid.  

 

6.3 Tid   
Tid er noe vi ser er et gjennomgående tema hos de aller fleste informantene. Dette så vi ved at 

det også ble omtalt og diskutert under de andre temaene. Flere beskriver at de opplever tidspress 

på jobb, og at de derfor har behov for en opplæring som er rask å gjennomføre i en travel apotek-

hverdag. Omtrent alle informantene sa at de synes at kursene er raske å gjennomføre, og at de 

på dette punktet sto til forventningene de hadde til kursene. Julie sa til dette:  
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Sitat 10: Effektivt synes jeg, ja. Fordi atte når du sitter alene sånn, så bruker du ikke tid 

på mye annet.  

 

Julie ser på det som positivt at kursene kan gjennomføres alene, og det hindrer henne i å bli 

forstyrret av andre ting.  

 

Mange av informantene sa at de tradisjonelle e-læringskursene som de har tatt krever at man 

setter seg grundigere inn i stoffet, og at det derfor kreves mer tid. Julie sa i den forbindelse:  

 

Sitat 11: Det er jo som sagt veldig effektivt og forenklet, men de andre tidligere e-

læringskursene er jo mer i dybden ... da må du virkelig ta notater og konsentrere deg 

og pugge for å kunne ta e-læringstestene.  

 

Til forskjell fra mikrokursene i Motimate, anerkjenner Julie at det kreves mer innsats fra henne 

for å gjennomføre de tidligere e-læringskursene. Informantene uttrykte på bakgrunn av dette at 

de foretrekker mikrokursene fremfor de tradisjonelle e-læringskursene. Nora bekreftet dette ved 

at hun sa:  

 

Sitat 12: I apotek-hverdagen så synes jeg Motimate er å foretrekke fremfor e-

læringskurs som tar lang tid. Jeg kan tenke meg at det er mange som foretrekker det 

fordi det tar kort tid og det er lett og enkelt og ta det.  

 

Nora viser her at hun synes opplæringen i Motimate er godt tilpasset hennes arbeidshverdag i 

apoteket. Hanne, som er leder, har oversikt over at folk gjennomfører flere av disse 

mikrokursene sammenlignet med tidligere kurs. Dette er i tråd med det de andre informantene 

sier. Hanne sa i forbindelse med dette:  

 

Sitat 13: Altså.. jeg ser jo at folk tar jo mye mer av disse kursene enn e-læringskursene 

som du må på pc for å ta og som varer lenger.  

 

Ut ifra det Hanne sa kan det tyde på at den korte tiden det tar å gjennomføre kursene kan sees 

på som en motiverende faktor for å gjennomføre kursene. Det informantene trekker frem som 

de synes er bra med kursene, er at de inneholder mindre porsjoner med informasjon. De liker 
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at de er kortfattet og enkle. Dette er i tråd med at de verdsetter den korte tiden det tar å 

gjennomføre kursene. På hvilke forventninger de hadde til kursene svarte Mona:  

 

Sitat 14: jeg synes egentlig det er greit å få en sånn kjapp innføring i hva som er spesielt 

med nye produkter. Hvis jeg ikke gidder å lese en lang side, men at du har en eller bare 

får det stikkordsmessig.  

 

Det oppleves dermed som mer motiverende for Mona når det er lite informasjon i kursene. I 

motsetning til dette så Hanne en liten ulempe med at kursene inneholder mindre informasjon, 

og på spørsmål om hun synes kursene inneholder nok informasjon svarte hun:  

 

Sitat 15: jeg tenker av og til at det er litt lite.. at de er litt enkle.. men samtidig så er det 

jo den fordelen at de er korte da ... så det gjør jo at folk tar flere ... og tar de lettere.  

 

Til tross for at hun synes noen av kursene mangler informasjon, veier hun allikevel dette opp 

mot at kortere tid bidrar til høyere grad av gjennomføring. 

  

Det var gjennomgående i svarene at informantene prioriterte de korte kursene fremfor de lengre. 

På spørsmål om hva de synes om at kursene har oppgitt estimert tid det vil ta å fullføre kurset, 

svarte flere at den oppgitte tiden bidrar til at de prioriterer de kursene som tar kortest tid fremfor 

de lengre. I forbindelse med dette svarte Hanne:  

 

Sitat 16: For hvis du har lite tid tilgjengelig ... jeg tenker hvis du sitter på bussen også.. 

så velger de kanskje det på tre minutter eller det på fem minutter i stedet for det på tjue 

minutter.  

 

Hun sier her at det er lettere å gjennomføre de kortere kursene når man er på farta. Dette utsagnet 

viser at Hanne verdsetter at mikrokursene er lette å gjennomføre i en travel hverdag, der det 

ofte er behov for å gjøre flere ting parallelt, som å ta kurs når man sitter på bussen. De korte 

kursene er derfor godt egnet til dette. Hanne sa videre at den oppgitte estimerte tiden kan bidra 

med at man gjennomfører flere kurs, i følgende utsagn:  

 

Sitat 17: Og det gjør jo til at du tar noen kurs på et tidspunkt du kanskje ikke ville tatt 

de hvis de ikke varte så kort.  
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Dette viser at tid er en avgjørende faktor for når og hvor informantene prioriterer å gjennomføre 

kursene. Anne problematiserte denne prioriteringen, og hun anså ikke dette som utelukkende 

positivt. Til dette sa hun:  

 

Sitat 18: Det skaper en bevisst kronologi for hvordan du vil utføre kursene, også kan det 

jo være at de som tar lengst tid er viktigere å prioritere. Det ulempen med det, for da 

tar man de som tar kortest tid først.  

 

Det at de fleste gjennomfører de kursene som tar kortest tid først, kan derfor bety at kurs med 

lengre oppgitt varighet blir nedprioritert. Dette viser at kunnskap blir prioritert ut fra 

tidsaspektet. 

 

6.4 Navigering 

Innenfor dette temaet reflekterte informantene rundt hvordan de synes det var å navigere seg 

rundt i kursene. Her var det sluttdesignet til mikrokursene som informantene kommenterte på, 

blant annet med tanke på hvordan kursene er utformet i utseende, struktur og grafikk. De 

reflekterte rundt hva de syntes fungerte fint og ikke, eller om de hadde opplevd noen problemer 

med mikrokursene.  

 

Det var litt variasjon i svarene til informantene på om de så på seg selv som teknologisk 

kompetente. På spørsmål som omhandlet dette svarte Nora i sitat 19: «Viderekommen … Ja, 

eller ganske okei vil jeg si.». Nora fremstår her som selvsikker på sin egen kompetanse. Ingvil 

derimot var litt mer usikker på egen teknologiske kompetanse. Hun sa i sitat 20: «Åh, sikkert 

ikke veldig.». Ingvil er mer nølende når hun omtaler sin egen teknologiske kompetanse. Til tross 

for variasjon i informantenes svar når det gjaldt teknologisk kompetanse, så synes alle 

informantene at appen var lett å lære seg og å bruke.  Mona sa i den forbindelse i sitat 21: «Ja, 

det er veldig lett å ta kursene i Motimate.». Mona hadde dermed, i likhet med de andre, ingen 

vanskeligheter med å gjennomføre kursene i Motimate. Alle informantene var vant med e-

læringskurs fra tidligere, ettersom apotekkjeden har hatt denne formen for opplæring i lang tid. 

Julie sa i den forbindelse:  
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Sitat 22: Ja, massevis. Jeg har jo for det første jobbet i Apotekkjeden siden før kjeden 

ble dannet så det er tjuende året mitt nå. Så jeg har jo vært med på det siden e-

læringsmulighetene kom, så har jeg jo tatt de fleste kurs ja.  

 

Dette viser at denne formen for opplæring ikke er nytt for informantene. Det hender av og til at 

informantene blir avbrutt underveis i et kurs. Mona sa i den forbindelse at det kunne ta litt tid 

før hun gikk inn igjen for å gjennomføre kurset. Hun sa:  

 

Sitat 23: Ofte så kan det faktisk ta litt lang tid, for jeg glemmer det. Ikke sant, så plutselig 

er jeg ikke på den PC-en jeg var lenger, også kommer jeg på ett eller annet. Det er ikke 

helt uvanlig det altså. 

 

Til tross for dette sa Mona at hun ikke hadde problem med å fortsette der hun slapp. Nora var 

enig med Mona i at det fungerer fint å fortsette kurset der man slapp, dersom gjennomføringen 

blir avbrutt. Nora sa i den forbindelse:  

 

Sitat 24: Ja, det vil jeg si. Det er så lettvint og enkelt, så jeg trenger ikke bruke tid på å 

finne ut av hvor jeg var.  

 

Her viser Nora at appens oppbygging og struktur bidrar til at hun ikke trenger å anstrenge seg 

for å finne tilbake til der hun var når hun ble avbrutt.  

 

Ingen av informantene sier at de har møtt på særlige hindringer når det gjelder å navigere seg 

rundt i kursene generelt, men flere kommenterer at slideshow-menyene kan være lette å overse. 

I slideshowene som benyttes i kursene kreves det ikke at man blar gjennom alle sidene for at 

man kan gå videre i kurset, og som følge av dette kan det se ut som at informantene har en 

tendens til å overse denne menyen. Dette begrunnes med at pilene i menyen er lite synlige for 

informantene. Anne sa i den forbindelse:  

 

Sitat 25: Det jeg synes er dårlig her er den pila. For de er ikke alltid helt tydelige. Det 

synes jeg hadde vært greit og fremhevet.  

 

Et resultat av at de ikke så pilene i slideshow-menyen, var at informantene klikket seg videre 

før de hadde lest alt innholdet. Mona sa:  
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Sitat 26: Det kan av og til hvis du er litt kjapp, at kanskje du glemmer å klikke deg videre 

i et felt før du har trykket sjekk nederst. Det har hendt at jeg tror jeg er ferdig før jeg er 

ferdig.  

 

Mona viser her at hun av og til har gått glipp av vesentlig informasjon, ved at hun uten hensikt 

har oversett pilene i slideshow-menyen. Det fremkommer som en generell oppfatning hos 

informantene at de har et ønske om å sikre seg at de får med seg all informasjon i kursene. 

Hanne uttrykte:  

 

Sitat 27: ja, ok.. det burde man ikke tenker jeg.. sånn at man ikke bare kan taste gjennom 

uten å lese. Jeg tenker at det kanskje kunne vært en fordel for å sikre at alle får med seg 

den informasjonen.  

 

Hanne mener her at man ikke bør ha mulighet til å komme seg videre i kurset hvis man ikke 

har lest alle sidene i slideshow-menyen. Hun mener at det kan være en måte å sørge for at alle 

får med seg alt innholdet på siden. Hanne viste videre at de fra tidligere e-læringskursene er 

vant med at alle sider i alle menyer må blas gjennom. Hun sa:  

 

Sitat 28: ... sånn er det jo ikke på de andre e-læringskursene da. Du kommer ikke videre 

hvis du ikke har bladd gjennom.  

 

Det kan se ut til at informantene er vant med denne formen for kontrollert navigering fra 

tidligere, og det fremkommer at de lett overser elementer ved kurset der hvor ikke dette er 

benyttet. 

 

Ingen av informantene hadde noe å utsette på at kursene følger en sekvensiell struktur. Noe som 

ble nevnt som svært positivt ved strukturen i appen var den prosentvise oversikten over fullførte 

og ikke-fullførte kurs. Mona sa i den forbindelse:  

 

Sitat 29: Jeg liker at det står hundre prosent, også kan du sammenligne med resten på 

jobben, og på andre apotek. Jeg blir i alle fall litt motivert til å ta flere kurs hvis jeg vet 

at jeg kan lede.  
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Mona synes at det er fint at denne oversikten gir henne informasjon om hvordan hun ligger an 

i forhold til andre medarbeidere. Hun synes det er noe som bidrar til motivasjon til å 

gjennomføre flere kurs. Generelle svar fra informantene på dette området var at de stort sett var 

fornøyd med inndelingen, og at strukturen gav de god oversikt over det de skulle lære. De likte 

godt den innledende trinnvise strukturen som viser hva kurset inneholder. Mona uttrykte dette 

med at:  

 

Sitat 30: Da får du litt mer sånn, dette bør du først gjøre, så bør du gjøre det, og så bør 

du gjøre det på en måte. 

 

Mona liker at strukturen gir henne en trinnvis oversikt over det hun skal lære. Mona uttrykker 

ytterligere at oppsettet og strukturen i mikrokursene hjelper henne å få en god oversikt. Hun sa:  

 

Sitat 31: At du får litt sånn oversiktlige, at det ikke er så mange ting på en gang, at det 

er litt lettere å holde styr på hodet.  

 

Dette viser at det er en fordel for Mona at kursene inneholder få elementer om gangen.  

 

6.5 Erfaringsgrunnlag  

Dette temaet fant vi ved at vi så hvordan informantene omtalte kursene ut ifra sitt eget 

erfaringsgrunnlag. Med det mener vi i hvilken grad de synes kursene var vanskelige eller lette, 

eller i hvilken grad de mente kursene ga dem ny informasjon eller om informasjonen allerede 

var kjent. De fleste av informantene bekreftet at deler ved kursene inneholdt kunnskap som 

allerede var kjent for dem ved at de sa at kursene var oppfriskende. Vi så et lite skille mellom 

de som var ledere og ikke-ledere, ved at de uttalte seg noe ulikt om kursene ut ifra deres 

erfaringsgrunnlag. 

 

De tre av informantene som er ledere i hver sin apotek-butikk sa de kunne mye fra før. Hanne 

uttrykte dette med:  

 

Sitat 32: Ja, jeg føler jo at de har vært ganske enkle. Jeg føler jeg kan det meste fra før.  
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Dette viser hvordan erfaringsgrunnlaget spiller en rolle for hvordan Hanne opplever 

vanskelighetsgraden til kursene. I forbindelse med spørsmål om samarbeidsoppgaver, sa Julie 

at hun har såpass mye erfaring fra før av, at hun ikke føler behovet for å gjennomføre 

samarbeidsoppgavene. Hun sa: 

 

Sitat 33: Også er det ett eller annet med at når du har jobbet så lenge, så føler jeg ikke 

at jeg trenger det, fordi jeg har vært borti så mange caser i virkeligheten.  

 

Her viser Julie at hennes lange erfaring bidrar til at hun ikke opplever samarbeidsoppgavene, 

som hun referer til som case, i mikrokursene som like nødvendig for henne. Likevel har hun 

erfaring med at samarbeidsoppgavene er mer til hjelp for de som er nye i apoteket, og sa i sitat 

34: «Men jeg ser jo at det er veldig nyttig for folk som er nye.». Hun reflekterer med dette over 

at de med mindre arbeidserfaring heller vil se en større nytte i disse oppgavene.  

 

Til tross for at mye av innholdet i kursene var kjent, sa Anne at hun også ble oppmerksom på 

ting hun ikke var klar over:  

  

Sitat 35: mye av det kunne jeg fra før av. Jeg kan si at jeg har blitt bedre på noen fronter 

… for det er små detaljer som jeg ikke visste … så da får man jo den aha-opplevelsen.  

 

Dette kan tyde på at med mange års erfaring føler Anne seg sikker på mye av kunnskapen som 

mikrokursene inneholder, og når de da gjør henne oppmerksom på nye ting blir hun overrasket 

over at hun ikke var klar over det. I tillegg til dette viste lederne en positiv holdning til at deler 

ved kursene styrket allerede etablert kunnskap, slik Anne påpekte med at:  

 

Sitat 36: jeg tenker på det med viktigheten av å friske opp sin egen kunnskap. Man vet 

det i bunn og grunn, men man klarer ikke å huske det i kundemøtet fordi det er så mange 

andre faktorer som spiller inn der.  

 

Til tross for Annes lange erfaring, påpeker hun her at det er viktig å repetere kunnskap, slik at 

hun er forberedt til kundemøter.  

 

De tre informantene som ikke er ledere hadde, i motsetning til lederne, mer fokus på hvordan 

de hadde tilegnet seg ny kunnskap gjennom mikrokursene. Mona uttrykte eksempelvis at 
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mikrokursene for hennes del har inneholdt en del ny kunnskap og informasjon. Hun sa i sitat 

37: «Men det er jo en del ting jeg ikke har kunna så mye om, som det har vært kurs på.». Mona 

sa i tillegg at det har dukket opp kurs med ting som hun har følt seg litt usikker på, og synes det 

da er positivt å få det frisket opp gjennom kursene, slik at hun slipper å søke det opp og finne 

det ut selv. Mona utdyper dette med følgende utsagn:  

 

Sitat 38: Også av og til dukker det opp ting som jeg vet at dette er jeg litt sånn klønete 

på, så atte jeg synes de er veldig nyttige at jeg kan liksom støtte meg litt på det.  

 

Mona synes kursene fungerer som et godt verktøy ved ting hun er usikker på. Ingvil sa at 

kursene hjelper henne til å repetere kunnskap, og at hun også lærer noe nytt. Ingvil uttrykte 

dette på følgende måte:  

 

Sitat 39: Mmm, så jeg synes de er veldig fine som, både for ny læring for tilførsel av det 

som man må vite der, men også i forhold til oppfriskning av litt gammel lærdom.  

 

Her uttrykker Ingvil at hun kan glemme kunnskap hun allerede har lært, og mikrokursene blir 

dermed en viktig støtte for henne for å repetere kunnskap.  

 

Vi ser en likhet mellom lederne og ikke-lederne når det gjelder deres meninger om at 

mikrokursene ofte har hatt en oppfriskende effekt, og de er positive til dette. De skiller seg 

imidlertid fra hverandre ved at lederne nevner ved flere anledninger at kursene inneholder 

kunnskap som de allerede kunne fra før, mens de som ikke er ledere sier ikke spesifikt at det 

var kunnskap de allerede kjente til. Dette kan tyde på at det er et skille mellom kunnskapsnivå 

ut ifra informantenes erfaringsgrunnlag, noe som er med på å påvirke deres syn på innholdet i 

kursene.  

 

6.6 Kunnskapsutbytte  
Dette temaet kom frem av intervjuobjektenes egne refleksjoner rundt hvilken type kunnskap de 

har utviklet eller styrket basert på gjennomført kurs. Det er gjennomgående i informantenes 

svar at kursene har bidratt til at de har fått oppdatert kunnskap på nye produkter. Det var stor 

enighet om at dette har vært viktig kunnskap for informantene, og at denne kunnskapen har 

bidratt til at informantene har blitt tryggere i møtet med kunden. Det var gjennomgående i 
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informantenes uttalelser at de foretrekker å se bilder av produktene de skal lære om. De var 

derfor positive til bildene av medikamenter og produkter som var avbildet i mikrokursene, og 

kommenterer at de lærer og husker bedre gjennom disse bildene. Hanne sa:  

 

Sitat 40: Når det er bilde der, så husker du det igjen. Og da tenker man igjennom hvor 

det står i hylla.  

 

Bildebruk i mikrokursene bidrar til at Hanne gjenkjenner produktet, og gjør det enklere å finne 

det i butikken. 

 

I forhold til kunnskap om produktnytt som kursene bidro til, sa blant annet Ingvil:  

 

Sitat 41: Ja, det er jo noen av de tingene som er helt nye, som for eksempel viagra 

reseptfritt som er helt nytt, altså det er jo helt nye ting å forholde seg til. Så det er jo 

absolutt den viktigste informasjonen.  

 

For Ingvil fungerer mikrokursene på en god måte når det gjelder å gi henne opplæring i helt 

nye produkter hun må forholde seg til i jobbhverdagen. Hun anser denne typen kunnskap i 

kursene som den av mest betydning. For Mona har kursene bidratt til at hun enklere forstår 

informasjon om produkter som hun før synes var vanskelig å få tak på. Hun kommer med et 

konkret eksempel i sitatet under.  

 

Sitat 42: det derre bleieutslett-greiene, det er i hvert fall noe jeg synes har vært vanskelig 

å få has på, før i hvert fall.  

 

Hanne kom med et eksempel på hvorfor informasjon om nye produkter er viktig, og sa:  

 

Sitat 43: ehm ... ja, det har jo vært noen nye produkter som jeg har anbefalt etter jeg 

har lest om eller lært om det.  

 

For Hanne er det viktig med oppdatert kunnskap på nye produkter, slik at hun er bedre rustet 

til kundemøtet. 
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I forhold til hva slags verdi kursene har for informantenes arbeidshverdag, var det enighet om 

at de har bidratt til at de har blitt tryggere i møtet med kunden. Denne tryggheten er noe de 

verdsetter. Grunnen til at de føler seg tryggere etter gjennomført kurs, er at den nye kunnskapen 

om ulike produkter gjør de bedre rustet til å møte kundene, og til å svare på spørsmål som 

kunden måtte ha. Nora sa:  

 

Sitat 44: Man blir liksom tryggere i kundemøtene da … og man har det i bakhodet at 

man har sett kurs om det her og sånne ting da. Så jeg synes det har vært til bra hjelp.  

 

Dette viser at Nora føler seg forberedt til kundemøtene, fordi kursene fungerer som en form for 

huskelapper med verdifull informasjon. For Mona fungerte mikrokursene også som en god 

forberedelse til kundemøtet. Hun sa: 

  

Sitat 45: Ja, vi fikk jo disse nye sårsalvene en gang, da vi ikke fikk tak i basmysin, og da 

var det sånn spesiell måte den var laget på. Og da var det lettere å forklare kunden hva 

som var forskjellen på denne og hvorfor du kan bruke den og ikke. Da var det fint at jeg 

visste hva det var, for ellers hadde det tatt tid å søke og finne også lese side opp og ned. 

 

Dette viser at mikrokursene har fungert proaktivt og forberedt Mona til å kunne svare på 

spørsmål fra kunden. Anne mener at trygghet i kundemøtet bidrar til en bedre selvfølelse, og er 

noe av den kunnskapen hun påpeker som mest verdifull fra mikrokursene. Hun sa i den 

forbindelse:  

 

Sitat 46: Også føler du deg trygg og du får trygget kunden. Også sitter du igjen med en 

god selvfølelse.  

 

Dette viser hva slags verdi det har å føle seg trygg i jobbhverdagen, ved at hun føler seg mer 

selvsikker i møtet med kunden, og mikrokursene er med på å fremme dette hos henne. Hanne 

har en litt annen vinkling og sier:  

 

Sitat 47: jeg tenker generelt, så synes jeg det som går på... ut mot kunden.. altså innen 

et tema hva er det viktig å spørre kunden om. Hva er viktig å spørre om for å få avdekket 

de behovene som kundene har.  
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Her ser vi at kunden spiller en rolle i tankene til Hanne når hun tar kursene. Hun skiller seg litt 

fra de andre informantene ved at hun har en litt mer utforskende tilnærming når hun snakker 

om kundemøtet. Hun ønsker å vite på forhånd hva hun skal spørre kunden om, for å avdekke 

viktig informasjon om hva kunden har behov for. I motsetning til de andre informantene som 

heller sier de ønsker å være forberedt på spørsmål som kunden måtte stille. Her sa eksempelvis 

Mona:  

 

Sitat 48: Kanskje ting som er spesielt aktuelt akkurat for sesongen, eller hvis det kommer 

nye produkter og sånne ting som vi sannsynligvis kommer til å få spørsmål om, så er 

det greit å være litt forberedt på det for eksempel.  

 

Mona sier her at mikrokursene med oppdatert kunnskap om relevante produkter for sesongen 

og nye produkter, bidrar til at hun blir forberedt på å svare på spørsmål fra kunden. 

Informantene uttrykker at de også diskuterer kursene med sine kollegaer. Nora sa i den 

forbindelse: 

 

Sitat 49: vi diskuterer jo kursene en del når vi er sammen lissom, ja det gjør vi, vi snakker 

lissom om hvordan de er bygd opp og hvor lang tid det tok og hva vi synes var bra og 

dårlig.  

 

Dette viser at innholdet og strukturen i kursene er et diskusjonstema blant de ansatte. I tillegg 

viser det hvordan mikrokursene utgjør en felles kunnskapsbase.   

 

6.7 Læringsoppgaver 
I mikrokursene var det de to oppgavetypene quiz og samarbeidsoppgaver, som var 

gjennomgående læringsaktiviteter i mikrokursene. Det var gjennomgående i informantens svar 

at de likte quiz-oppgavene, og var veldig positive til den typen læringsaktivitet i mikrokursene.  

Mona sa i den forbindelse:  

 

Sitat 50: Ja, jeg liker at det er en quiz, for da får jeg liksom bekreftet litt for meg selv at 

jeg har fulgt litt med.  
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Mona synes quizen fungerer som et hjelpemiddel som gjør at hun enklere får med seg innholdet 

i kursene. Nora synes det er fint å få en umiddelbar tilbakemelding på hva hun svarte feil på, 

og hun sa:  

 

Sitat 51: Den viser jo deg hva du svarte feil på. Så da tar du quizen på nytt, så bare 

retter du opp den ene tingen så går du videre.  

 

Her viser Nora at feil som gjøres i quizen enkelt kan rettes opp før man kan trykke seg videre.  

 

I informantenes refleksjoner rundt samarbeidsoppgavene, var det større variasjoner i svarene. 

Alle seks intervjuobjektene uttalte seg imidlertid likt om en ting, og det var at de ofte synes den 

typen læringsaktivitet var vanskelig å gjennomføre på jobb i apotekhverdagen. Anne, som også 

er leder, uttrykker det på denne måten:  

 

Sitat 52: Jeg tenker at i noen av kursene så er det ikke så gjennomførbart, for da må 

man sette av tid til det, og det er ikke alltid man har tid til og faktisk sette seg ned å 

diskutere det her.  

 

Ifølge Anne krever samarbeidsoppgavene alt for mye tid, og det fører til at det ofte blir 

nedprioritert. Videre uttrykker Ingvil at hun ikke gjennomfører samarbeidsoppgavene fordi hun 

har for mye annet å gjøre på jobb. Ingvil sa i sitat 53: «Og når det er hektisk på jobb så er det 

nok kanskje ikke det en prioriterer.». Ifølge Ingvil så fører tidspress i arbeidshverdagen til at 

samarbeidsoppgavene i mikrokursene ofte blir nedprioritert. Dette er gjennomgående blant de 

fleste av informantenes svar. 

 

Mange av informantene anerkjenner at samarbeidsoppgavene har en stor læringsverdi, til tross 

for at det er lite gjennomførbart i arbeidshverdagen. Hanne sa blant annet:  

 

Sitat 54: Jeg tenker jo at du lærer mer av det. Vi har jo hatt litt sånn case-trening i 

forskjellig apoteker, og vi ser jo at det er veldig nyttig.  

 

Hanne anerkjenner her at hun får mer læringsutbytte av samarbeidsoppgaver enn oppgaver hun 

utfører alene. Mona er enig med Hanne om at samarbeidsoppgaver er lærerike, og sa:  
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Sitat 55: Jeg synes jo ofte at det hjelper å snakke om det etterpå, at man bare går 

igjennom det med noen andre. Eh, så man liksom får øvd seg på å lære det bort.  

 

Her påpeker Mona læringsverdien med å samarbeide med andre kollegaer gjennom diskusjon, 

og at det fungerer som en forberedelse til å lære bort til andre. Mona begrunner dette med:  

 

Sitat 56: hvis ikke så er det ikke sikkert at jeg husker alle disse tingene til neste 

kundemøte.  

 

Samarbeid med kollegaer hjelper Mona å repetere fagkunnskap, slik at hun kan svare på 

spørsmål fra kunden. Nora mener også at samarbeidsoppgaver er den beste måten å lære på, 

men at det ofte ikke er tid til det. Hun sa:  

 

Sitat 57: altså det beste er nok sikkert praktisk trening med kollegaer, men fordi det er 

så lite gjennomførbart så er det jo typisk sånne ting man kan gjøre alene som er lettest 

å få gjort.  

 

Det kan tyde på at Nora mener at hun lærer mer av å samarbeide med andre, men at oppgavene 

som kan utføres alene er mer gjennomførbart for henne. Julie kommenterte også at samarbeid 

gjør de hele tiden i apoteket som en naturlig del av jobben, så det var fint å kunne ta disse 

mikrokursene alene. Julie påpekte det slik:  

 

Sitat 58: Altså vi samarbeider så mye på apoteket hele tiden. Og det er hyggelig det, 

men vi trenger ikke da i tillegg å ha all opplæring sammen. Noen ganger trenger du 

liksom flykte inn i en skjerm og være litt alene.  

 

Her viser Julie hvordan hun av og til føler at hun trenger en pause fra samarbeid med andre, og 

at hun derfor verdsetter og har behov for at opplæringen kan gjennomføres på egenhånd. Dette 

er i tråd med informantenes positive holdninger til quiz-oppgaver. Vi kan tolke dette som at de 

har lavere terskel for å gjennomføre disse oppgavene, fordi det ikke kreves samarbeid med 

andre.  

 

Noen av informantene sa at de ikke har gjort de samarbeidsoppgavene som dukker opp i 

mikrokursene, ofte fordi de tar kursene hjemme. Julie uttrykker dette gjennom følgende sitat:  
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Sitat 59: «Nå har ikke jeg vært så veldig flink på å gjøre de tingene, også iblant når du 

sitter hjemme og tar kursene, så får du ikke tatt noen casetrening.».  

 

Julie får frem vanskeligheten ved å gjennomføre slike oppgaver, når mikrokursene ikke blir 

prioritert i arbeidstiden. Mona får som oftest heller ikke gjennomført samarbeidsoppgavene 

fordi hun tar kursene hjemme. Hun poengterer samtidig at hun liker at samarbeidsoppgavene 

kun er en oppfordring, og ikke noe konkret som må gjennomføres og godkjennes for at 

mikrokursene i Motimate skal være fullført. Videre uttrykker Mona at dersom mikrokursene 

krevde dette, ville det ikke vært like lavterskel å gjennomføre mikrokursene. Hun uttrykker 

dette i følgende sitat:  

 

Sitat 60: men på en måte hvis kurset krevde at du alltid gjorde ett eller annet samarbeid 

for å få det godkjent, så tror jeg kanskje ikke det hadde vært like, liksom sånn lavterskel 

å for min del å gjøre det.  

 

Dette viser hvordan informantene ser på samarbeidsoppgavene som krevende i forhold til tid 

og innsats, og at det kan se ut som at motivasjonen for å gjennomføre disse 

samarbeidsoppgavene ikke er tilstede. Apotekleder Anne bekrefter dette ved at hun har en 

oppfatning av at de ansatte ikke er så motiverte for slike oppgaver. Hun synes derfor disse 

oppgavene burde vært utformet på en annen måte. Hun foreslo å ha en form for quiz-kamp der 

de ansatte kan utveksle erfaringer om produkter, gjennom følgende sitat:  

 

Sitat 61: Nå snakker vi også om hvor motivert den enkelte medarbeideren er til å faktisk 

gjøre det. Og da ville kanskje sagt at den quizkampen ville vært bedre ... for å kunne 

utveksle erfaring om produktet.  

 

Hun sier ingenting om verdien ved samarbeid, slik som fire av de andre intervjuobjektene 

nevner. Hun stiller snarere spørsmålstegn ved den enkeltes medarbeiders motivasjon til å 

gjennomføre samarbeidsoppgavene.  
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6.8 Oppsummering av sentrale funn 

Ut ifra temaene vi har beskrevet ovenfor kom vi frem til en del sentrale funn. Mobilen 

fremkommer som den foretrukne teknologiske plattformen for gjennomføring av mikrokursene. 

Dette skiller seg fra de tradisjonelle e-læringskursene de har gjennomført tidligere, som kan 

utføres på PC. Disse mikrokursene, som er tilpasset mobiltelefonen, viser en nytenkning innen 

digitalt læringsdesign. Mobilen er en gjenstand som de fleste har med seg til enhver tid, og dette 

viser hvordan denne formen for opplæring er i tråd med en moderne livsstil. Det at 

mikrokursene kan gjennomføres på mobilen har bidratt til at terskelen for å gjennomføre 

kursene har blitt lavere, ved at de ansatte kan gjennomføre de hvor som helst og når som helst. 

Informantene verdsetter denne fleksibiliteten ved opplæringen. Informantene velger for det 

meste å utføre kursene hjemme eller på farten. Informantene begrunner hvorfor de 

gjennomfører kursene hjemme eller på farten, med at de sjelden har tid i en hektisk hverdag på 

jobb. Informantenes generelle syn på mikrokursene er at de verdsetter at de tar kort tid å 

gjennomføre. Noe som viser dette er at de prioriterer å ta de korte kursene først fremfor de 

lengre. Tiden er på den måten med å bestemme hva slags kunnskap de skal prioritere først. 

Informantene anerkjenner at de mer tradisjonelle e-læringskursene krever både mer tid og 

innsats enn mikrokursene, fordi de går mer i dybden. De verdsetter at mikrokursene gir de en 

rask innføring, og at de derfor krever mindre av dem i form av tid og innsats. For å bygge 

kunnskap med mikrokursene som teknologisk hjelpemiddel, var det av interesse å undersøke 

om informantene møtte på teknologiske hindringer underveis i kursene. I informantenes svar 

fremkommer det at de trives med at de generelt må bla seg gjennom alle sidene i mikrokursene 

for å komme seg videre. Slideshow-menyen i kursene avviker imidlertid fra dette, noe som ser 

ut til å forvirre informantene. De forstår ikke alltid at de skal trykke seg videre i menyen. 

 

Hvilke konsekvenser har dette for kunnskapsbygging, når kursene ikke gjennomføres i 

samarbeid med en kollega? En konsekvens av at informantene ikke gjennomfører mikrokursene 

på jobb, er at det blir vanskelig å gjennomføre samarbeidsoppgavene som noen av kursene 

inneholder. Informantene påpeker at de ser læringsverdien i samarbeidsoppgaver, og at de til 

og med kan lære mer av slike oppgaver. Likevel foretrekker informantene oppgaver som kan 

utføres på egenhånd. Informantene samarbeider mye som en naturlig del av jobben i apoteket, 

noe som gjør at enkelte ikke føler behov for å gjennomføre samarbeidsoppgavene. Det er 

tydelig at informantenes erfaringsgrunnlag spiller en rolle i hvorvidt mikrokursene gir dem ny 

kunnskap eller om de fungerer repeterende. Erfaringsgrunnlaget spiller også en rolle for 
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kunnskapsutbytte. I de tilfellene der kursene handler om nye produkter, er der informantene 

uttalte seg tydelig om at de tilegnet seg ny kunnskap. Kunnskapsutbytte fra kursene har bidratt 

til at de har blitt tryggere i møtet med kunden, og kundemøtet fremheves som viktig for 

informantene. Det er essensielt for informantene å avdekke hva slags behov kunden har, og på 

den måten bygge kunnskap sammen med kunden. 
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7. Diskusjon  

Vi vil i dette kapittelet diskutere våre for funn opp mot vårt teoretiske rammeverk, da det legger 

grunnlaget for å besvare vår problemstilling: Hvordan bidrar de nettbaserte mikrokursene til 

kunnskapsbygging hos de ansatte i apotekkjeden? Flere av de teoretiske perspektivene vi har 

tatt for oss er opptatt av begreper som sosial samhandling, interaksjon, deltakelse og tilegnelse. 

Den sosiokulturelle læringsteorien fremmer særlig viktigheten av sosial interaksjon og 

samhandling med andre mennesker, eller redskaper, som viktige for en læringsprosess (Säljö, 

2016). Sosial samhandling, deltakelse og interaksjon er også sentralt innen teori om 

kunnskapsbygging, men her er fokuset mer rettet mot opprettelsen av felles kunnskap (Bereiter 

og Scardamalia, 2014). Kunnskapsskaping-metaforen til Hakkarainen et al. (2004) inkluderer 

både deltakelse og tilegnelse, noe som kan være til hjelp for å forklare læringen som skjer i 

mikrokursene. Det finnes elementer ved designet av nettbasert opplæring som kan både bidra 

til eller vanskeliggjøre læring og kunnskapsbygging i å skje. Det er derfor relevant å diskutere 

det opp mot både pedagogiske og tekniske aspekter ved designet.  

 

7.1 Kontekstuelle forhold  

Informantenes verdsetter fleksibiliteten som opplæringen åpner for. Det er noe som bidrar til at 

de gjennomfører kursene i ulike kontekster. Det er mobilen som teknologisk plattform som de 

mener bidrar til denne fleksibiliteten, fordi det bidrar til at kursene alltid er tilgjengelig for dem. 

Dette ser vi i sitat 4. Det at kursene kan gjennomføres på mobil har ført til en høyere 

gjennomføringsgrad sammenlignet med tidligere e-læringskurs som kun kan utføres på PC. 

Måten mikrokursene er utformet på er med på å gi de ansatte en følelse av autonomi og kontroll 

over egen læring, ved at de selv kan bestemme når og hvor de ønsker å gjennomføre kursene. 

Dette fremheves av Tynjälä og Häkkinen (2005) som en stor fordel ved denne type opplæring.  

 

De fleste av informantene gjennomfører kursene utenom arbeidstid, som blant annet Hanne sier 

i sitat 7. Kursene gjennomføres derfor alene, uten samhandling med andre kollegaer. Dette 

kolliderer med den delen av det sosiokulturelle perspektivet som handler om at læring blir sett 

på som noe aktivt skapende gjennom deltakelse i et sosialt fellesskap, i motsetning til en passiv 

kunnskapsoverføring (Säljö, 2016). Ettersom mesteparten av opplæringen i mikrokursene 

foregår individuelt, finnes det ikke en sosial setting hvor man kan se hvordan informantene 

samhandler. Det vil av den grunn, ut fra ovennevnte perspektiv, være vanskelig å analysere den 
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læringen som skjer når informantene gjennomfører kursene. På den annen side så er det ikke 

kun samhandling med andre mennesker som karakteriserer det sosiokulturelle perspektivet, 

men også samhandling med ulike redskaper. Innenfor dette perspektivet beskrives redskapene 

som noe som medierer handling (Säljö, 2006; Wertsch, 1997). Det kan derfor argumenteres for 

at mikrokursene i Motimate betraktes som det fysiske redskapet som medierer til handling, 

ettersom de ansatte i apotekkjeden interagerer med og fysisk trykker seg gjennom 

mikrokursene. I tillegg til at mikrokursene kan betraktes som et fysisk redskap, er det også et 

redskap som inneholder tegn og språk. Kursene inneholder språklige kategorier som begreper 

og faguttrykk. Som Ingvil viser i sitat 41, har hun tilegnet seg spesifikk fagkunnskap om et nytt 

produkt. I tråd med sosiokulturell teori vil de språklige kategoriene bidra til å forme 

bevisstheten til de ansatte. Disse kategoriene vil dermed mediere verden for dem, ved at kursene 

medierer kunnskap innen deres fagfelt.  

 

Som nevnt tidligere gjennomførte informantene opplæringen som selvstudium, i tillegg til dette 

så har ikke den teknologiske plattformen funksjoner som bidrar til kommunikasjon mellom de 

ansatte. De ansatte har heller ingen mulighet til å påvirke innholdet i kurset. De har derfor ingen 

mulighet til å revidere eller erstatte dette innholdet. I lys av dette vil teori om kunnskapsbygging 

være lite egnet til å forklare den læringen som skjer når de ansatte gjennomfører mikrokursene, 

ettersom teori om kunnskapsbygging handler om at kunnskap blir konstruert i fellesskap 

(Scardamalia & Bereiter, 2014). Det at de ansatte gjennomfører mikrokursene uten 

samhandling med andre er med på å vanskeliggjøre kunnskapsbygging, slik vi ser det. Dette er 

i tillegg noe som strider imot punktet i kompetansefilosofien til apotekkjeden som handler om 

at læring innebærer deling av tanker, synspunkter og diskusjon med andre for å konstruere 

kunnskap i fellesskap. Til tross for at de ikke samarbeider i mikrokursene, anerkjenner 

informantene at de likevel lærer seg nyttig fagkunnskap etter å ha gjennomført kursene. Dette 

viser Mona i sitat 42. Denne læringen tenker vi er forenlig med individlæring og Sfard (1998) 

sin tilegnelsesmetafor. Dette fordi denne læringen kan argumenteres for å være i en retning av 

en mer kognitiv form for læring. Til tross for at informantene gjennomfører kursene alene, kan 

det ut ifra et sosiokulturelt perspektiv, argumenteres for at det finnes elementer av 

deltagelsesmetaforen i denne tilegnelsesprossesen. Informantene samhandler med 

mikrokursene, som et fysisk redskap, som medierer kunnskap til dem. Vi ser at kunnskapen de 

har tilegnet seg i kursene har hatt betydning for deres møte med kunden. Tilegnelsesprosessen 

kan derfor sees på som en viktig forberedelse til kundemøtet, og det er i kundemøtet vi får 
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muligheten til å se elementer av kunnskapsbygging. Dette vil vi utdype ytterligere mot slutten 

av dette kapittelet.   

 

Informantene setter pris på opplæring gjennom den teknologiske plattformen Motimate som 

fungerer som en støtte til å utvikle nye kunnskaper og ferdigheter. Apotekkjeden uttrykker i sin 

kompetansefilosofi, at de ser på det som viktig at læringen kan tilpasses nyere tids teknologi og 

utvikling. De ønsker derfor å utfordre den tradisjonelle klasseromsbaserte måten å se på læring 

på. Sett i lys av perspektivet om den nærmeste utviklingssonen, som handler om hva en person 

klarer alene og hva personen klarer i samspill med en mer erfaren, vil læreren være den mer 

erfarne i tradisjonell klasseromsundervisning (Vygotsky, 1978). I vår oppgave blir læreren i 

tradisjonell klasseromsundervisning erstattet med nettbaserte mikrokurs på mobiltelefonen. Det 

var gjennomgående blant informantene, som kan sees i sitat 43 til og med sitat 48, at kursene 

hadde bidratt til at de ble tryggere i møtet med kunden. I denne sammenhengen kan det 

argumenteres for at mikrokursene fungerer som den mer erfarne parten i sonen mellom det de 

ansatte kan utføre alene, og hva de kan utføre i samspillet med en annen mer erfaren.  

 

Tid er noe alle informantene snakker om og er opptatt av. Apotek-hverdagen er hektisk, og 

dette er noe som bidrar til at det er ønskelig blant informantene med en opplæring som er rask 

å gjennomføre. Informantene hadde en forventing om at mikrokursene skulle være effektive å 

gjennomføre, og det fremkom blant annet i uttalelsen i sitat 10 at det sto til forventningene der. 

Det fremheves som positivt at mikrokursene gjennomføres alene, da det gjør det lettere for 

informantene å konsentrere seg. De korte mikrokursene blir foretrukket fremfor de lengre 

tradisjonelle e-læringskursene som tas på PC, noe som viser at tidsmessige aspekter spiller en 

sentral rolle på hvor regelmessig eller sjeldent en gjennomfører aktiviteter på en teknologisk 

plattform (Benyon, 2014; Sung et al., 2016). Med bakgrunn i våre funn ser vi at kort tid er en 

motiverende faktor for informantene. Informantene anerkjenner at dersom de skal sette seg 

grundig inn i et nytt tema, vil de lengre tradisjonelle e-læringskursene være godt egnet. Likevel 

foretrekker de og synes at de kortere og mer presise mikrokursene i Motimate fungerer bedre i 

den hektiske hverdagen, som det fremkommer i sitat 12. Dette er i tråd med at mikrokursene 

har et godt design, ved at de har utformet læringsaktivitetene på en slik måte som gjør dem 

enkle å gjennomføre, enkle å lære, og lette å sette seg inn i igjen dersom en skulle blitt avbrutt 

(Benyon, 2014). Imidlertid så har den oppgitte estimerte tiden ført til at informantene prioriterer 

de korteste mikrokursene først. Det fremheves i sitat 18 at dette ikke er utelukkende positiv, 

fordi det kan føre til at andre viktige kurs blir nedprioritert. Dette viser hvor mye tidsaspektet 
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betyr for informantene. Likevel ser vi ut ifra informantenes uttalelser at de har et ønske om å 

gjennomføre alle kursene, så tiden det tar vil kun ha påvirkning på rekkefølgen informantene 

tilegner seg kunnskapen i kursene på. Sett i lys av sosiokulturell teori er konteksten, den 

kulturelle bakgrunnen og den historiske tiden kursene gjennomføres i, med på å påvirke hvilke 

muligheter de ansatte har for å lære og utvikle seg (Säljö, 2016). Ser vi på den historiske tiden 

vi lever i dag, er det mange i arbeidslivet som opplever stort tidspress. Tiden det tar å utføre 

faste arbeidsoppgaver som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag, kan legge press på den tiden 

som arbeidstakerne har til egen kompetanseutvikling. Til tross for dette ser vi ut fra våre funn 

at mikrokursene blir prioritert av informantene, fordi de tar så kort tid å gjennomføre dem.  

 

7.2 Kriterier for å vurdere pedagogisk design  

Nedenfor vil vi se mikrokursene i lys av Nokelainen (2006) sine kriterier om pedagogisk 

brukskvalitet, og diskutere teori om kunnskapsbygging der det er relevant. De kriteriene som 

er relevante å se opp mot kunnskapsbygging er kriteriet om kontroll, samarbeidslæring og 

tilbakemelding. De andre kriteriene, som er målorientering, anvendelse og motivasjon, anså vi 

som mindre relevante for kunnskapsbygging, men vi mener likevel at de er viktige kriterier for 

å vurdere helheten ved den pedagogiske brukskvaliteten til mikrokursene. Vi valgte derfor å se 

på hvordan mikrokursene generelt oppfyller disse kriteriene.  

 

7.2.1 Kontroll 

Mikrokursenes innhold, struktur og fremgangsmåte er forutbestemt av de som har designet det. 

En konsekvens av dette er at de ansatte derfor i stor grad er nødt til å tilpasse sin læringsteknikk 

etter kursenes utforming og læringsoppgaver. En universell utforming som skal passe til alle 

har blitt kritisert for å tvinge de lærende til å tilpasse lærerens, i vårt tilfelle de som har designet 

kurset, sin idé om den beste måten å lære et utvalgt læringsmateriale (Nokelainen, 2006). Vi 

kan på dette punktet si at de ansatte derfor opplever lite kontroll. Til tross for dette kan 

informantenes svar tyde på at de som har designet kurset har lykkes med å bryte ned 

læringsinnholdet til klare og meningsfulle punkter, slik at det oppleves overkommelig for 

informantene. Det ble i denne forbindelse nevnt i sitat 31 at måten innholdet i kursene er 

presentert på er med på å gi orden og oversikt over det som skal læres, ved at det er presentert 

i en kortfattet form som ofte er punktvis. Hvert mikrokurs handler om ett enkelt tema om 

gangen, noe som bidrar til at innholdet i kurset oppleves som overkommelig for den lærende. 
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Her ser vi samsvar med den delen av kriteriet kontroll, som innebærer at kortidsminnets 

begrensede kapasitet må tas i betraktning når læringsinnhold skal presenteres (Nokelainen, 

2006). Videre opplevde informantene kontroll over at de selv får bestemme når og hvor de 

ønsker å gjennomføre opplæringen. Dette kan ansees som en fordel ved disse mikrokursene, 

ved at de tilbyr en fleksibel opplæring som gir de ansatte en frihet til å bestemme selv 

fremdriften i kurset. Ut ifra våre funn kommer det klart frem at dette er noe de ansatte verdsetter. 

Det bidrar til at de har en følelse av kontroll over egen læring. Dette er også i tråd med funnene 

i studien til Callan et al. (2015), som fant at fordelene som informantene opplevde ved e-læring 

var opplæringens fleksibilitet.  

 

Til tross for at mikrokursene delvis er i tråd med kriteriet om kontroll, er dette litt på 

kollisjonskurs med teorier om kunnskapsbygging. Dersom det skal skje kunnskapsbygging, kan 

det ikke ligge for førende og strukturert kursmateriale til grunn. Chan og Aalst (2018) påpeker 

at en designtenkning er vesentlig for kunnskapsbygging. Denne tenkningen åpner for en større 

mulighet for endring og påvirkning, og muliggjør fremveksten av nye ideer hos de lærende. 

Dette er motstridende sett opp mot hvordan mikrokursene i apotekkjeden er utformet. Kursene 

er utformet på en måte som er mer skriptet og strukturert, og gir ikke de ansatte mulighet til å 

påvirke. Til tross for at kursenes oppbygging er i strid med hva som er ideelt for 

kunnskapsbygging, sier likevel informantene de har lært nye ting ved hjelp mikrokursene. 

Ifølge Chan og Aalst (2018) kan en skriptet og strukturert pedagogikk sikre en høyere 

gjennomføringsevne av læringsoppgaver, og på den måten være en effektiv måte å lære 

fagkunnskap. Vi kan derfor argumentere for at dette er i tråd med våre funn.  

 

7.2.2 Samarbeidslæring 

Ettersom kursene er en asynkron form for nettbasert opplæring, bryter det med kriteriet om 

samarbeidslæring da det innebærer å studere med andre for å nå et felles læringsmål 

(Nokelainen, 2006). Det er imidlertid noen av oppgavene i mikrokursene som inneholder et 

samarbeidsskript hvor de ansatte blir gitt instruksjoner om å samarbeide i det fysiske rom. Det 

var gjennomgående blant informantene at de synes at samarbeidsoppgavene i disse kursene er 

lærerike. Flere sa til og med at de lærer mer av det, enn av oppgaver som utføres alene. Noe 

som ble trukket frem som begrunner hvorfor disse oppgavene er lærerike var at det hjelper å 

snakke med andre om det man har lært, og at det på den måten er lettere å huske dette til neste 

kundemøte. Dette uttrykkes i sitat 54 og 55. Her ser vi at informantenes meninger og 
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synspunkter rundt hva som bidrar til læring tydelig samsvarer med det sosiokulturelle 

læringsperspektivet, ved at kunnskap og læring blir sett på som noe som vokser frem i sosiale 

praksiser (Säljö, 2018). Apotekkjeden fremhever også i sin kompetansefilosofi at læring skjer 

best i samhandling med andre. I det ligger det deling av tanker, synspunkter og diskusjon med 

andre for å konstruere kunnskap i fellesskap. Til tross for at både de ansatte og apotekkjeden 

mener at læring skjer best i samhandling med andre, inneholder svært få av kursene i Motimate 

samarbeidsoppgaver. Så realiteten viser her lite korrespondanse med både sosiokulturell 

læringsteori og apotekkjedens kompetansefilosofi.  

 

Dersom en nettbasert opplæring skal stå i tråd med teori om kunnskapsbygging, må kursene 

designes på en slik måte at det åpnes for deltakelsesmetaforen. I den sammenheng ville 

mikrokursene ha åpnet for at de ansatte kunne deltatt i ulike former for aktiviteter, i stedet for 

å legge vekt på tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter med tanke på individuell forbedring 

(Sfard, 1998). Et selvstudium vil derfor være motsigende i forhold til denne teorien. Vi kan 

derfor si at mikrokursene inneholder for lite elementer av deltakelsesmetaforen for at 

kunnskapsbygging kan skje. På en annen side kommer det klart frem at informantene ikke 

ønsker at kursene skal inneholde mer samarbeidsoppgaver. Det begrunnes blant annet med at 

det er lite gjennomførbart i en hektisk arbeidshverdag. I tillegg til dette nevnes det i sitat 57 at 

de samarbeider på jobb hele tiden, så kursene fungerer som en avkobling fra en veldig eksponert 

hverdag der de store deler av dagen er i en ekspedisjons-situasjon. Så selv om mikrokursene 

ikke alltid resulterer i at de ansatte i apotekkjeden samarbeider med hverandre, er det tydelig at 

samarbeid generelt er en stor del av deres arbeidshverdag. Det kan derfor argumenteres for at 

samarbeidslæring skjer, til tross for at mikrokursene legger opp til lite samarbeid.  

 

7.2.3 Målorientering  

Informantene uttrykker at de synes hensikten og målet med kursene kommer klart frem. De 

fleste av kursene inneholder en beskrivelse av hva som er hensikten med kurset, og hva som 

skal være læringsutbyttet etter fullført kurs. På denne måten kan vi argumentere for at 

målsettingen er klar for de ansatte, som er noe som karakteriserer kriteriet om målorientering 

(Nokelainen, 2006). Det er få og spesifiserte mål som er presentert i starten av kurset. I 

eksempelvis kurset om Viruseptin, som det er vist til i figur 2 i beskrivelse av case, er 

innledningen til kurset beskrevet slik: «I dette kurset lærer du mer om nyheten Viruseptin, 

hvordan den fungerer og hvem den kan anbefales til». Med bakgrunn i dette kan vi argumentere 
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for at kursenes innledende beskrivelse samsvar med hva kriteriet om målorientering innebærer. 

På en annen side så har ikke de ansatte anledning til å utarbeide sine egne læringsmål i kurset, 

noe som Nokelainen (2006) fremhever som noe som er ideelt for å lære. Til tross for det så 

poengterer Nokelainen (2006) at dersom ikke målene stammer fra den lærende selv, bør 

meningen forklares. Informantene mener at kursenes oppbygging og struktur er med på å gi 

dem en god oversikt over tema og læringsinnhold, som Mona sier i sitat 30. Den innledende 

menyen i kursene viser hva sidene i kursene handler om, som vist i figur 3 og 4 i kapittelet om 

beskrivelse av case. Vi kan derfor si at meningen og målet med kursene er klart for dem, ved at 

de forstår at mikrokursene skal være til hjelp for dem i deres arbeidshverdag.  

 
7.2.4 Anvendelse 

Basert på informantenes uttalelser kommer det frem at kunnskapen de har tatt med seg fra 

kursene har vært både relevant og nyttig for deres arbeidshverdag. De har bidratt med å gi de 

faglig påfyll som de har fått bruk for i møtet med kunden. Kriteriet om anvendelse handler om 

at læringsmaterialet er anvendbart, at det samsvarer med de ferdighetene man har behov for 

senere (Nokelainen, 2006). Den delen i kursene som inneholder tips til kundemøte gir de ansatte 

nyttig informasjon i forhold til hvordan de skal avdekke kundens behov. Quizen, som de fleste 

kursene avslutter med, har de valgt å kalle «Øv deg på kundene». Her får de ansatte mulighet 

til svare på spørsmål om ulike produkter og tilstander, slik at de er forberedt på eventuelle 

spørsmål fra kundene. Det var gjennomgående at informantene var fornøyde med quizen, og de 

synes den gav et nyttig bidrag til læringen. Vi kan ut ifra våre funn derfor argumentere for at 

opplæringen oppfyller dette kriteriet. Samtidig påpekes det innen kriteriet om anvendelse, at 

læringsmateriell bør tilpasses den lærendes læringsprosess. Derfor bør dette planlegges i 

samarbeid med den lærende (Nokelainen, 2006). Her er det lite samsvar fordi kursene er ikke 

laget på en måte som åpner opp for individuell tilpasning. Dette fordi kursene er utarbeidet som 

et opplæringsverktøy som skal brukes av alle ansatte i apotekkjeden. Dersom alle ansatte i 

apotekkjeden i hele landet skulle hatt en individuell tilpasset opplæring, ville det vært for tid- 

og ressurskrevende for de som utvikler kursmaterialet.  

 

7.2.5 Motivasjon 

Motivasjon er viktig for de ansattes ønske om å lære. Ut ifra informantenes uttalelser kan det 

se ut til at alle opplever mikrokursene som motiverende. Opplæringen blir omtalt som noe de 

opplever som lystbetont, og at de derfor ikke har noen problemer med å utføre opplæringen i 
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den ubetalte tiden sin. En indre målorientering og motivasjon er optimalt, da dette gjør at man 

jobber med læringsmaterialet av egen interesse for innholdet, mens man med en ytre 

målorientering har fokus på å oppnå bedre resultater enn andre eller motta en belønning 

(Nokelainen, 2006). Ut ifra dette kan det tyde på at de ansatte har en indre motivasjon for å 

gjennomføre opplæringen, ved at de jobber med læringsmaterialet av egen interesse. Til tross 

for dette antas det at det finnes en ytre motivasjon tilstede ved at de ansatte mottar en ytre 

belønning i form av utbetalt lønn.  

 

Den korte tiden som kursene tar å utføre, kan sees på som en av faktorene som virker 

motiverende på de ansatte. De sier at de nedprioriterer kursene med lengre varighet. En annen 

motiverende faktor er at kursene kan gjennomføres på mobil. Mobiltelefon som teknologisk 

plattform gjør opplæringen mer tilgjengelig og fleksibel, noe som bidrar til at flere 

gjennomfører disse kursene sammenlignet med tidligere e-læringskurs. Dette viser Hanne til i 

sitat 4. Det kan derfor tyde på at designvalget av mobiltelefon som teknologisk plattform, er 

med på å gjøre opplæringen motiverende for informantene.  

 

7.2.6 Tilbakemelding  

Den delen ved mikrokursene som bidrar med tilbakemelding til de ansatte er blant annet quizen. 

Informantene liker at quizen gir dem tilbakemelding på hva de har svart riktig og galt på. 

Tilbakemeldinger kan øke motivasjonen til den lærende og hjelpe dem å forstå problematiske 

deler ved egen læring (Nokelainen, 2006). Det ble i denne forbindelse nevnt i sitat 50 og 51 at 

de syntes quizen fungerer som en bekreftelse på at de har fulgt med, ved at de får en oversikt 

over hvilke spørsmål de har svart feil på. Dersom de ikke får alle riktige svar vil det hindre dem 

å fullføre quizen, og de må derfor ta den på nytt til de har svart riktig på alle spørsmålene.  

 

En annen form for tilbakemelding som kursene gir er den oppgitte prosenten over fullførte kurs, 

som vist i figur 1 i kapittelet om beskrivelse av case. Denne prosentvise oversikten over 

fullførte/ikke fullførte kurs blir omtalt som noe som gjør det mer motiverende å fullføre kurs, 

ettersom de ønsker å ligge på hundre prosent. Tilbakemeldingsformen i mikrokursene er enveis 

og statisk. Hadde det derimot vært en funksjon som åpnet for toveiskommunikasjon ville teori 

om kunnskapsbygging vært mer gjeldende, ettersom det ville åpnet opp for at innholdet i 

kursene kunne blitt diskutert. Dette er noe som Chan og Aals (2018) poengterer som nødvendig 

for at kunnskapsbygging skal kunne skje. En måte dette kunne vært gjort på hadde vært om 
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plattformen eksempelvis hadde hatt en chat funksjon der de ansatte kunne diskutert med 

hverandre. Denne funksjonen kunne ha åpnet for en tilbakemeldingsform som Nokelainen 

(2006) fremhever som fordelaktig, som kunne bidratt til en større grad av refleksjon hos de 

lærende. 

 

7.3 Teknisk brukskvalitet 

Som nevnt tidligere er tekniske aspekter viktig for helheten av nettbasert opplæring. Vi vil 

derfor i denne delen se på hvordan mikrokursene oppfyller Nielsen (1993) sine kriterier om 

teknisk brukskvalitet.  

 

Det var variasjon i informantenes svar når det gjaldt hvorvidt de så på seg selv som teknologisk 

kompetente. Til tross for dette uttrykte de at de synes appen Motimate var lett å bruke. Ingen 

møtte på noen vanskeligheter med å lære seg å bruke det. Vi kan med bakgrunn i dette si at 

kriteriet som er lærbarhet, som går ut på at systemet skal være enkelt å sette seg inn i (Nielsen, 

1993), er oppfylt her. På en annen side så var alle informantene kjent med e-læringskurs fra 

tidligere. Dette er noe som også kan ha bidratt til at de lettere lærte seg systemet, Motimate. 

Informantene opplevde høy grad av produktivitet i gjennomføringen. De refererte til 

opplæringen som effektiv og rask å gjennomføre. Kriteriet om effektivitet går ut på å sikre 

nettopp dette (Nielsen, 1993), og vi kan derfor si at mikrokursene i Motimate samsvarer godt 

med dette kriteriet. 

 

Ingen av informantene opplevde vanskeligheter eller møtte på store hindringer når de navigerte 

seg gjennom kursene og appen. De hadde heller ingen problem med å fortsette der de slapp, 

dersom de ble avbrutt under et kurs. Dette til tross for at det kunne ta litt tid fra avbrutt kurs til 

de startet opp igjen. Vi kan ut ifra dette si at informantene ikke behøvde å konsentrere seg 

unødvendig mye for å huske hvordan innholdet er organisert. Det kan tyde på at informantene 

generelt opplever at programvaren har et enkelt og intuitivt grensesnitt. Dette samsvarer med 

kriteriet om at programvaren er hukommelsesvennlig, da det går ut på at hukommelsen blir 

aktivert på et passende nivå som ikke gjør at brukerne trenger å overanstrenge seg (Nielsen, 

1993).  

 

Der informantene imidlertid møtte på noen hindringer var ved slideshow-menyene som noen 

av kursene inneholdt. Se figur 6-9 i kapitlet om beskrivelse av case. Disse menyene ble ansett 
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som lette og overse av informantene. Det ble påpekt at pilene var lite synlige, og at det ikke var 

like intuitivt for dem hvor de skulle trykke. Det førte til at de ofte trykket seg videre i kurset før 

de hadde lest innholdet i menyen, og at de derfor mistet en del vesentlig informasjon. I de 

tidligere e-læringskursene som informantene var vant med, var det ikke mulig å trykke seg 

videre i kurset dersom ikke alt innhold på siden var bladd gjennom. Dette er en del ved 

grensesnittet i mikrokursene som var utformet annerledes, som informantene ikke kjente igjen 

fra tidligere e-læringskurs. Dette førte til at informantene overså og hoppet over slideshow-

menyen, noe som ifølge Nielsen (1993) kan sees på som en type feil som blir rettet umiddelbart 

av brukeren. Disse feilene kan bremse brukerens effektivitet, noe vi så ved at informantene sa 

de ble nødt til å gå tilbake å lese innholdet i menyen før de kunne fullføre den avsluttende 

læringsaktiviteten i kurset. Ettersom feil er definert som enhver handling som ikke oppnår 

ønsket mål, tenker vi ut fra våre funn at disse feilene ikke trenger å telles separat (Nielsen, 

1993). Informantenes mål er å gjennomføre mikrokursene. Vi kan dermed si at ettersom 

informantene ikke ble hindret i å gjennomføre kursene, så kan vi se på problematikken de møtte 

på ved slideshow-menyene som noe som heller kan måles innenfor kriteriet om effektivitet.  

 

Ut fra våre funn er det ingen feil ved systemet som informantene utpeker, ettersom de generelt 

opplevde en mestringsfølelse i gjennomføringen av kursene. I tillegg til dette omtalte 

informantene opplæringen i Motimate som lystbetont. Ellers ble det nevnt at det var noe som 

de synes var hyggelig å sitte med på jobb. Informantene syntes programvaren var behagelig å 

bruke, noe som er i tråd med kriteriet om brukertilfredshet (Nielsen, 1993). Våre funn tilsier 

at informantene opplever en god interaktiv brukeropplevelse i gjennomføringen av 

mikrokursene.  

 

7.4 Nettbasert opplæring i apotekhverdagen 

For å undersøke i hvilken grad mikrokursene hadde påvirkning på informantenes jobbhverdag, 

ser vi det som relevant å først se på informantenes tidligere erfaringsgrunnlag, og hvilken 

kunnskap de lærte gjennom mikrokursene som var relevant for apotekhverdagen. Vi har 

tidligere sett på, gjennom kriteriene til Nokelainen (2006), at informantene ser på innholdet i 

mikrokursene som anvendbart i deres jobbhverdag. Dette er i tråd med kompetansefilosofien 

til apotekkjeden, hvor det fremmes at læringen skal ha en direkte overføringsverdi til jobben 

man gjør i hverdagen. Det blir dermed relevant å se på hvilken overføringsverdi mikrokursene 
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har hatt til de ansattes arbeidshverdag, der mikrokursene forberedende effekt på kundemøtet 

fremheves.  

 

7.4.1 Tidligere erfaringers rolle  

Ut ifra datamaterialet ser vi at erfaringsgrunnlaget til hver av informantene har spilt en rolle i 

hvor mye eller lite kunnskap mikrokursene har mediert for dem. Alle informantene påpekte at 

mikrokursene i forskjellig grad har gitt de tilskudd av kunnskap, likevel fant vi et skille i 

kunnskapsnivå ut fra informantenes erfaringsgrunnlag. Apoteklederne fremsto som selvsikre 

på egen kunnskap, og pekte på at kursene ikke nødvendigvis alltid gav de ny informasjon. Dette 

viser Hanne i sitat 32. Lederne begrunnet dette med at de hadde flere års erfaring med å anvende 

denne kunnskapen i diverse arbeidsoppgaver i jobbhverdagen. Informantene som ikke er ledere, 

uttrykte til forskjell fra lederne en større grad av usikkerhet på egen kunnskap. Derfor påpekte 

de oftere at mikrokursene har gitt de ny informasjon, som Mona uttrykker i sitat 37 og 38. Sett 

i lys av sosiokulturell læringsteori kan det argumenteres for at det er naturlig at det er et lite 

skille mellom informantene som er ledere og de som ikke er det. Mennesker forandres gjennom 

nye erfaringer, og det vi kan legger grunnlag for ny kunnskap (Säljö, 2016). I forhold til de som 

ikke er ledere sine uttalelser, samstemmer dette med at de nye erfaringene de har gjort gjennom 

mikrokursene i stor grad har bidratt til ny kunnskap for dem.  

 

Vi har tidligere diskutert, under kontekstuelle forhold, at mikrokursene kan fungere som den 

mer erfarne parten innenfor informantenes nærmeste utviklingssone. Vi ser at i forhold til den 

nærmeste utviklingssonen spiller erfaringsgrunnlaget til informantene en rolle. De av 

informantene som ikke var ledere uttrykte at mikrokursene ofte gav dem påfyll av manglende 

fagkunnskap, som kan forklares ut fra at de hadde mindre erfaringsgrunnlag. Ut ifra dette kan 

det argumenteres for at kursene ofte åpner opp for deres nærmeste utviklingssone. For lederne, 

som derimot hadde et mer solid erfaringsgrunnlag og kunnskapsnivå, kan det tyde på at 

mikrokursene hadde en mer repeterende effekt og sjeldnere åpnet for deres nærmeste 

utviklingssone. Informantenes uttalelser viser hvordan erfaringsgrunnlaget spiller en rolle for 

hvordan de opplever vanskelighetsgraden i kursene. Det kan i denne sammenhengen stilles 

spørsmålstegn ved om en universell utforming av opplæring gjør det utfordrende å tilpasse 

vanskelighetsgrad ut fra de ansattes erfaringsgrunnlag. En universell utforming vil kunne 

begrense muligheten for de med et høyt kunnskapsnivå sin mulighet til å havne i den nærmeste 

utviklingssonen. Til tross for at informantene har ulike meninger om vanskelighetsgraden i 
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kursene, er alle likevel enige om at mikrokursene fungerer som et verktøy for å friske opp i 

kunnskap. Dette begrunnes med at de ikke alltid klarer å huske alt, og derfor har mikrokursene 

vært til god hjelp her.  

 

7.4.2 Kunnskapsbygging i møte med kunden 

Et av de mest fremtredende funnene i datamaterialet er at informantene føler seg tryggere i 

kundemøter etter å ha gjennomført mikrokursene. Det er gjennomgående blant informantenes 

svar at de føler seg tryggere i kundemøter fordi de føler seg bedre rustet til å svare på spørsmål, 

men også stille de riktige spørsmålene for å avdekke kundens behov. Dette ser vi fra sitat 44 til 

og med sitat 48. De uttaler seg om at de kan mer om de produktene apotekkjeden tilbyr etter å 

ha gjennomført mikrokursene. Ettersom informantene føler seg bedre rustet til kundemøtene 

etter å ha gjennomført mikrokursene, kan en argumentere for at informantene har hatt en form 

for atferdsendring og læringseffekt. Slik som Beetham og Sharpe (2007) fremhever, baserer en 

læringsaktivitet seg på blant annet læringsutbyttet. Det vil si en endring hos den lærende som 

er identifiserbar. Dette kan vi se ved at informantene har blitt bedre rustet til kundemøtene etter 

gjennomføringen av mikrokursene, ved at de inntar en mer ekspertrolle. Her kan det tyde på at 

apotekkjeden har lykkes med det punktet i kompetansefilosofien sin, hvor de ser på læring som 

«relativt varig endring av atferd». I dette tilfellet kan vi tenke oss at den relativt varige 

endringen av atferd er at informantene inntar denne ekspertrollen i kundemøtet.  Det som bidro 

til at informantene følte seg tryggere var oppdatert kunnskap på nye produkter, så denne 

fagkunnskapen har vært viktig for informantene. Våre funn tilsier at mikrokursene som 

læringsaktivitet oppleves som meningsfull for informantene ettersom de er interessert i å oppnå 

læringsutbyttet, som er mer fagkunnskap. Slik Beetham og Sharpe (2007) poengterer, kan 

interessen i å oppnå læringsutbyttet skyldes at den lærende ser relevansen i en videre kontekst 

som de har forpliktet seg til. Vi kan derfor tenke oss at informantene så relevansen av 

læringsutbyttet fra mikrokursene i den videre konteksten, som er deres møte med kunden.   

 

Vi har allerede påpekt at måten informantene tilegner seg fagkunnskapen i mikrokursene kan 

sees på som individlæring. Denne læringen er av den grunn lite forenlig med teori om 

kunnskapsbygging, etter som mikrokursene gjennomføres som selvstudium. For at 

kunnskapsbygging skal kunne skje i mikrokursene, må det tilrettelegges for at kunnskap kan 

oppstå i sosiale interaksjoner, hvorav de ansatte lærer ved å fremme felles kunnskap, og ikke 

kun ved en passiv kunnskapsoverføring (Scardamalia & Bereiter, 2014). Til tross for at 
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kunnskapsbygging ikke skjer direkte i gjennomføringen av mikrokursene, kan det fungere som 

en forberedelse til en kunnskapsbyggende prosess i møte med kunden. Dette er fremtredende i 

sitat 47 og 48, hvor informantene viser at kundene har en aktiv rolle i tankene når de 

gjennomfører kurs. Det er i kundemøtet at teori om kunnskapsbygging kan forsvares, ved at 

dette muliggjør at kunnskap kan oppstå i sosiale interaksjoner. Kunden spiller derfor ikke bare 

en passiv rolle, men som en aktiv deltaker ved å stille spørsmål til de ansatte. Det er tydelig i 

uttalelsene fra informantene at det er en spørrende dialog med kunden, både ved at de ansatte 

stiller spørsmål for å få avdekket kundens behov, samt at kunden spør de ansatte om spørsmål.  

 

Mikrokursene kan sees på som «offentlig kunnskap» for alle de ansatte i apotekkjeden, som 

vist til i sitat 49, og forbereder dem til å gi kunden den kunnskapen de spør etter. Vi kan se på 

mikrokursene som offentlig kunnskap ettersom det fremmes av informantene at de diskuterer 

innholdet i de samme kursene seg imellom. Ifølge Scardamalia og Bereiter (2014) kvalifiserer 

innsiktsfulle tolkninger eller forklaringer av andres arbeid som kunnskapsbygging. I lys av dette 

kan det argumenteres for at de ansatte tolker og forklarer kursenes innhold til kundene. Dette 

viser Mona i sitat 45, hvor hun viser at kursene har hjulpet henne til å gi gode forklaringer på 

produkter til kunden. Det å gjøre kunnskap som er vanskelig å forstå, lettere å forstå, er også 

en form for kunnskapsbygging (Scardamalia & Bereiter, 2014). Det kan eksempelvis være at 

kunnskap om ulike tilstander eller bivirkninger av medisiner blir forklart på en måte som er 

forståelig for kunden. Det at kunden kan stille spørsmål og kommer med personlige refleksjoner 

tillater en form for vekselvirkning av kunnskap. Videre kan det anses som sannsynlig at den 

erfaringen de ansatte gjør i kundemøtene er noe de tar med seg videre i samarbeid med kolleger, 

ettersom samarbeid med kollegaer er en stor del av deres arbeidshverdag. Den erfaringen og 

kunnskapen fra kundemøtet vil igjen kunne bidra med nye perspektiver og kunnskap til 

kunnskapsbygging med kollegaer. 

 

Vi synes at kunnskapsskaping-metaforen til Hakkarainen et. al (2004) gir oss en god forståelse 

av hvordan vi kan se på opplæringen til de ansatte i en større helhet. Det gir oss mulighet til å 

se hvordan de ulike metaforene er tilstede i opplæringen. Tilegnelsesmetaforen er gjeldende når 

informantene alene gjennomfører mikrokursene. Det kan også argumenteres for, i lys av 

sosiokulturell teori, at deltagelsesmetaforen også kan være gjeldende her. Dette i form av at 

informantene samhandler med det fysiske og språklige redskapet, som er mikrokursene, som 

igjen medierer kunnskap til informantene. I kundemøtet er deltagelsesmetaforen gjeldende, 

men det kan allikevel argumenteres for at tilegnelesmetaforen er tilstede ved at informantene 
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tilegner seg ny kunnskap i dette møtet. Dette kan vise hvordan den ene metaforen har en 

betydning for den andre, og omvendt. Ut ifra våre funn så vi at informantene verdsatte den 

forberedende effekten de fikk i tilegnelsesprossen av fagkunnskap i mikrokursene. De så på 

denne prosessen som svært nyttig ettersom det gjorde dem bedre rustet til kundemøtet, hvor 

kunnskapsbygging kan skje.   
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8. Konklusjon 

Utgangspunktet for denne oppgaven har vært problemstillingen: Hvordan bidrar de nettbaserte 

mikrokursene til kunnskapsbygging hos de ansatte i apotekkjeden? Sammen med denne har vi 

også presentert tre forskningsspørsmål. Disse tre spørsmålene undersøker hvordan konteksten 

kursene blir gjennomført i spiller en rolle for kunnskapsbygging, hvordan designet av kursene 

fremmer eller hindrer læring og kunnskapsbygging, og hvilken innflytelse mikrokursene hadde 

på informantenes arbeidshverdag - sett i lys av kunnskapsbygging. For å besvare disse 

spørsmålene har vi redegjort for relevant teori.  I første omgang tok vi for oss sosiokulturell 

læringsteori, med et videre fokus på mediering. Dette for å kunne forklare hvordan 

mikrokursene kan forstås som medierende verktøy.  Det er videre redegjort for 

kunnskapsbygging, hvor vi ble nødt til å trekke inn ulike metaforer for læring for at vi kunne 

få en bedre forståelse av kunnskapsbygging sett opp mot læringen i mikrokursene. For å vurdere 

designet til mikrokursene så på vi teknisk og pedagogisk brukskvalitet.  

 

I diskusjonen er det diskutert i hvilken grad konteksten har hatt noe å si for informantene når 

de har gjennomført mikrokursene. Her var det fremtredende at de fleste av informantene 

gjennomførte mikrokursene på smarttelefon, utenom arbeidstiden. De uttrykte at de satte stor 

pris på den fleksibiliteten og følelsen av autonomi det ga dem å selv kunne velge når og hvor 

de skulle gjennomføre kursene. På grunnlag av dette, og at plattformen ikke inneholder 

funksjoner som åpner for at de ansatte kan kommunisere med hverandre eller revidere innhold 

i kursene, vanskeliggjør konteksten kunnskapsbygging i å skje. Informantene uttrykte i tillegg 

at de tilegnet seg ny kunnskap etter å ha gjennomført mikrokursene, som de videre anvendte i 

sin arbeidshverdag. Vi kan dermed si at det skjer en læring hos informantene når de 

gjennomfører mikrokursene. Vi så det dermed som nyttig å ta i bruk tilegnelsesmetaforen for å 

forklare dette. Til tross for at denne læringen kan forenes med tilegnelsesperspektivet, 

argumenterer vi for at deltagelsesmetaforen også kan inkluderes her. Ut fra et sosiokulturelt 

perspektiv kan vi si at informantene samhandler med mikrokursene, som et fysisk og språklig 

redskap, som igjen medierer fagkunnskap. Det er likevel viktig å påpeke at dersom 

kunnskapsbygging skal kunne skje er det nødvendig med samhandling med andre mennesker, 

ikke kun redskaper.  
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Et annet interessant perspektiv ved konteksten i våre funn er at apotekkjeden har tatt i bruk 

nyere tids teknologi, og på den måten erstattet tradisjonell klasseromsundervisning, med 

nettbaserte mikrokurs. I lys av dette argumenterte vi for at mikrokursene kan for enkelte fungere 

som en mer erfaren part, når kursene inneholder og presenterer kunnskap de ansatte ikke kan, 

og på den måten gjør det mulig for de ansatte å komme i den nærmeste utviklingssonen.  

  

Videre viste vi også til at tid var et fremtredende tema blant alle informantene. Det var samtidig 

et av informantenes hovedargumenter for hvorfor de gjennomførte mikrokursene utenom 

arbeidstiden. Det var stort sett for hektisk på jobb til at de tok seg tid til å gjennomføre kursene 

der. Samtidig tar kursene kort tid å gjennomføre, noe som gjør at informantene ikke ser på det 

som noe problem å ta de utenom arbeidstiden. Vi fant ut at den korte tiden det tar å gjennomføre 

mikrokursene i seg selv, var en motiverende faktor for informantene. Det kan på den ene siden 

argumenteres for at den korte tiden det tar å gjennomføre kursene, er en positiv faktor og en 

årsak til at informantene sier de gjennomfører disse kursene mer hyppig enn de lengre 

tradisjonelle e-læringskursene. På den annen side så vi ut fra våre funn at informantene 

prioriterer kursene basert på hvilke som tar kortest tid å gjennomføre, og ikke basert på 

innholdet i kursene. Dette kan føre til feil-prioritering av viktig kunnskap. Likevel var det 

gjennomgående blant alle informantene at de hele tiden hadde et ønske om å ligge på «hundre 

prosent fullført», som vil si å ha gjennomført alle obligatoriske kurs som dukker opp. Vi kan 

derfor konkludere med at denne feil-prioriteringen ikke ansees som en problematisk faktor når 

det gjelder å tilegne seg kunnskapen mikrokursene.  

 

I diskusjonen er det blant annet diskutert ulike deler ved designet av mikrokursene. For å 

vurdere pedagogisk brukskvalitet anvendte vi Nokelainens (2006) sine kriterier. Innenfor 

kriteriet om kontroll kan vi konkludere med at slik mikrokursene er utformet og strukturert, 

strider med ideen om kunnskapsbygging. Grunnen til dette er at innenfor kunnskapsbygging så 

er design-tenkning mer gjeldene, som er kjennetegnet ved en mer åpen og ustrukturert 

pedagogikk. Denne formen for pedagogikk ville åpnet for påvirkning fra de ansatte, og kunne 

muliggjort fremveksten av nye ideer hos de ansatte. I motsetning til dette har mikrokursene en 

pedagogisk struktur som ligner mer den som er utbredt i utdanningssammenheng. Den er 

kjennetegnet av at informasjonen er strukturert, skriptet og gir ikke de ansatte mulighet til å 

påvirke. Til tross for at kursenes oppbygging er i strid med hva som er ideelt for 

kunnskapsbygging, er det likevel fremtredende ved våre funn at informantene synes de hadde 

lært ny kunnskap i mikrokursene. Det er tydelig at den skriptede og strukturerte måten kursene 
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er utformet på har bidratt til en høy gjennomføringsevne, og på den måten har vært en effektiv 

måte å lære fagkunnskap på. Innenfor kriteriet om samarbeidslæring kan vi konkludere med at 

mikrokursene generelt legger opp til lite samarbeid. De få kursene som inneholder et 

samarbeidsskript, blir ofte nedprioritert av informantene. De aller fleste av kursene inneholder 

en avsluttende quiz, som de ansatte gjennomfører alene. Dersom oppgavene i mikrokursene 

skulle vært forenlig med teori om kunnskapsbygging må kursene designes på en slik måte at 

det åpnes for deltakelsesmetaforen. I den sammenheng ville mikrokursene ha åpnet for at de 

ansatte kunne deltatt i ulike former for aktiviteter i samarbeid med kollegaer. Når det er sagt så 

er det gjennomgående blant informantenes uttalelser at de ikke ønsket flere av slike 

samarbeidsoppgaver. Dette ble begrunnet med at de samarbeider i arbeidshverdagen hele tiden, 

og at mikrokursene derfor fungerer som et avbrekk hvor de kan fordype seg i fagkunnskap på 

egenhånd. Til tross for at mikrokursene ikke resulterer i at de ansatte samarbeider, så kan vi 

likevel si at samarbeidslæring skjer underveis i deres arbeidshverdag.  

 

Kriteriet om tilbakemeldingen er også lite forenlig med teori om kunnskapsbygging, fordi 

tilbakemeldingene som mikrokursene inneholder er enveis og statisk. En 

tilbakemeldingsfunksjon som hadde åpnet for toveiskommunikasjon ville vært mer gunstig for 

å oppnå kunnskapsbygging. Det hadde gitt de ansatte mulighet til å diskutere innholdet i 

kursene direkte i plattformen. Det kan tyde på at slik mikrokursene er designet, så er ikke 

formålet til apotekkjeden kunnskapsbygging. Kursene er utformet på en slik måte at de gir de 

ansatte små porsjoner med informasjon, og verktøyet kan også benyttes som et oppslagsverk 

dersom de ansatte lurer på noe. Kursene inneholder også kunnskap om produkter og tilstander, 

som er mer faktabasert kunnskap og derfor mindre diskuterbart. Gjennom dette ser vi at det er 

apotekkjeden som gir de ansatte informasjon ved enveiskommunikasjon, i stedet for at de 

ansatte selv skal være med å skape denne informasjonen.   

 

Vi anså teknisk brukskvalitet som nødvendig for å vurdere helheten av den nettbaserte 

opplæringen. Oppsummert kan vi si at informantene synes den teknologiske plattformen var 

enkel å bruke. De møtte ikke på noen teknologiske hindringer i gjennomføringen av kurset. Vi 

så teknologisk brukskvalitet opp mot Nielsen (1993) sine kriterier, og kan ut fra våre funn 

konkludere med at opplæringen oppfyller disse kriteriene. Det eneste vi så kunne begrense 

effektiviteten i informantenes gjennomføring av kursene var slideshow-menyene, som 

informantene hadde en tendens til å overse. Dette regnes imidlertid ikke som et hinder i 

gjennomføringen, men kun noe som kan begrense effektiviteten.  
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Informantene var klare på at mikrokursene både er relevante og nyttige for deres 

arbeidshverdag. Dette tyder på at apotekkjeden har lykkes med det punktet i deres 

kompetansefilosofi som handler om at opplæringen skal være relevant, realistisk og tett knyttet 

opp mot den daglige oppgaveløsningen. Det ble fremhevet at de har blitt tryggere på 

fagkunnskap, som igjen har bidratt til en trygghet og større selvsikkerhet i møte med kunden. 

Denne tryggheten har bidratt til at de er bedre rustet til å svare på spørsmål fra kunden, men 

også til å avdekke kundens behov. Det er tydelig at kundene er tilstede i tankene til 

informantene når de gjennomfører kursene. Mikrokursenes struktur og innhold kan også virke 

forsterkende her, ved at de inneholder deler som er spesifikt rettet mot kundemøtet. 

Kunnskapsskaping-metaforen gir oss muligheten til å se opplæringen i et større perspektiv, hvor 

kundemøtet også blir inkludert. Det er i kundemøtet at deltakelsesmetaforen gjør seg mest 

gjeldende, hvor kunden spiller en aktiv rolle i den sosiale samhandlingen. Kundens spørsmål 

og personlige refleksjoner bidrar med en form for vekselvirking av kunnskap. Vi kan dermed 

argumentere for at det foregår kunnskapsbygging i møtet med kunden. Dette kan åpne opp for 

muligheter for at de ansatte igjen kan ta med seg erfaring fra kundemøte i møte med kollegaer. 

Det vil igjen kunne bidra til nye perspektiver i kunnskapsbygging mellom medarbeiderne, 

ettersom vi vet at de samarbeider mye i hverdagen. Ut ifra dette kan det argumenteres for at det 

også skjer læring i form av tilegnelsesmetaforen i kundemøtet, ved at de ansatte også tilegner 

seg ny informasjon i møtet med kunden. Her ser vi nytten av å se opplæringen i lys av 

kunnskapsskaping-metaforen, som både inkluderer tilegnelses- og deltakelsesmetaforen.  

 

Så for å svare på problemstillingen: Hvordan bidrar de nettbaserte mikrokursene til 

kunnskapsbygging hos de ansatte i apotekkjeden?, kan det ut fra teori og funn vises til at 

læringen som skjer er forenlig med individlæring, og det er dermed tilegnelsesmetaforen som 

står sterkest når de ansatte gjennomfører kursene. Både kontekst rundt gjennomføringen og 

design av de nettbaserte kursene inneholder for lite elementer av samhandling med andre 

mennesker for at kunnskapsbygging skal kunne skje. De få samarbeidsoppgavene som finnes i 

kursene, blir i tillegg nedprioritert av informantene. Det er derimot i kundemøtet vi ser at 

kunnskapsbygging kan skje, og ved at kursene medierer kunnskap til de ansatte så fungerer 

dette som en god forberedelse til kundemøtet.  

 

Det kan ut ifra våre funn, og funn fra tidligere forskning referert til i litteraturgjennomgang, se 

ut til at nettbasert opplæring kan være godt egnet som opplæringsmetode for å lære seg 
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kunnskap. Det er likevel en type læring som skiller seg fra kunnskapsbygging. Av den grunn 

kunne det vært interessant å se på hvordan nettbasert opplæring kunne bidratt til 

kunnskapsbygging. Dette kunne ha vært en nettbasert opplæring som eksempelvis la opp til en 

mer reflekterende læringsprosess med fokus på blant annet kritisk tenkning og problemløsning. 

Det ville imidlertid ført til at kursene hadde blitt utformet på en annen måte enn det vi har 

studert, ettersom kunnskapsbygging krever sosial interaksjon. En konsekvens av dette kunne 

vært at opplæringen hadde blitt oppfattet som mer omfattende å gjennomføre, noe som kunne 

ført til at terskelen for å ta kursene hadde blitt høyere. Slik som mikrokursene i vår studie er 

designet er terskelen for å ta kursene lav og gjennomføringsgraden høy. Hvilken utforming som 

vil egne seg best vil derfor avhenge av målet med den nettbaserte opplæringen, hvorvidt målet 

er dybdelæring, innlæring av faktakunnskap, samarbeidslæring eller kunnskapsbygging.  
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Vedlegg 1: NSD godkjenning 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv  
Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Nettbasert opplæring i arbeidslivet”? 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 
hvordan den nettbaserte opplæring til xxxx bidrar til kunnskapsbygging for sine ansatte. I 
dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 
for deg. 
 
Formål 
Vi er to studenter fra Universitet i Oslo som går master i pedagogikk med retning 
kommunikasjon, design og læring. Dette er et tverrfaglig studie om IKT og læring. I 
forbindelse med vår avsluttende masteroppgave ønske vi å få et dypere innblikk i nettbasert 
opplæring. xxxx benytter blant annet mikrokurs i sin opplæring. Vil skal gjøre en casestudie 
av xxxx, hvor vi undersøker bedriftens mikrokurs, gjennom å intervjue ansatte som har tatt 
kursene. Vi skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn oppgaven.  
 
Forskningsspørsmål: 
Hvordan bidrar de nettbaserte mikrokursene til kunnskapsbygging hos de ansatte? 
Design – hvilken effekt har designet? 
Brukssammenheng - Hvilken kontekst foregår det i? 
Hvordan støtter det kompetansefilosofien? / Hvordan er det tilpasset bedriftens ide om å 
bygge kompetanse? 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Utvalget er basert på ansatte i xxxx butikker i Oslo-området, som har gjennomført 
mikrokursene. Utvalgskriteriene er basert på variasjon i alder, kjønn og lengde på ansettelse. 
xxxx står for utvalg av informanter. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Deltakelse i studien innebærer et semistrukturert intervju om mikrokursene til xxxx. Intervjuet 
vil vare fra ca. 30 til 50 minutter. Under intervjuene vil vi bruke en godkjent lydopptaker som 
vi låner fra Universitetet i Oslo. Spørsmålene vil omhandle elementer i kurset som fungerer 
bra/eventuelt dårlig. Vi vil stille spørsmål som går på struktur, innhold og virkemidler i 
mikrokursene, og dine refleksjoner rundt dette.  
 
Det som lagres av personopplysning er mulig identifisering av stemme gjennom lydopptak. 
Lydmaterialet skal lagres frem til prosjektet er avsluttet.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
Vi vil kun bruke navn og kontaktinfo i forbindelse med å avtale intervju. Etter gjennomført 
intervju vil vi erstatte navn og kontaktinfo med en kode, slik at vi sørger for anonymisering.  
Svarene du avgir i intervjuet vil kun behandles av oss, i samarbeid med vår veileder ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Alt av personopplysninger vil bli anonymisert, og du vil ikke kunne gjenkjennes i 
publikasjonen av masteroppgaven vår.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2020. Ved prosjektslutt vil alt av 
personopplysninger og opptak slettes.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
å få rettet personopplysninger om deg,  
få slettet personopplysninger om deg, 
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
Emma Linnea Christine Berg på epost elcberg@student.uv.uio.no/tlf 98 88 02 13, Camilla 
Øen Fridheim på epost camilof@student.uv.uio.no/tlf 94 78 38 00 eller Anders Kluge 
(veileder) på epost anders.kluge@iped.uio.no ved Universitetet i Oslo.  
Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye, personvernombud@uio.no   
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 
telefon: 55 58 21 17. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Emma Linnea Christine Berg, Camilla Øen Fridheim og Anders Kluge 
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Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet “Nettbasert opplæring i arbeidslivet”, og 
har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 
                      å delta i intervju  
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 1. juni 
2020  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide  

Intervjuguide 
Hele intervjuet vil basere seg på spørsmål som omhandler kursene til apotekkjeden i appen 

Motimate Training.  

 

1. Hvilke forventninger hadde du til kursene? 

a. Hva tror du hensikten til kursene er? Synes du dette kommer frem av kurset? 

Hvorfor/hvorfor ikke?  

2. Har du tatt noen e-læringskurs før? 

3. Hvor mange av kursene i Motimate training har du tatt?  

4. I hvilke settinger og tidspunkt er det du som regel gjennomførte kursene? 

a. Tar du flere av kursene om igjen? 

b. Hva er grunnen til det? (friske opp i hukommelsen, glemt vesentlig 

informasjon, dobbeltsjekke at kunnskap stemmer) 

c. Hvilken teknologisk plattform er det du som regel gjennomfører kursene på? 

(mobil, pc, tablets)  

5. Var det noe som gjorde at du ble avbrutt når du tok noen av kursene? 

a. Hva var det som gjorde at du ble avbrutt? 

b. Når startet du på kurset igjen? 

c. Hvordan var det å starte på kurset igjen der du slapp?  

6. Kan du mer nå, enn før du tok kursene? Kan du komme med eksempler? 

7. Har du anvendt noe av kunnskapen fra kursene i jobbsammenheng? Kan du komme 

med eksempler? 

8. Hvordan anvender du Motimate training appen? (Med tanke på om de tar kursene kun 

en gang, eller om de også fungerer som oppslagsverk).  

9. Hva synes du om mengden informasjon på kursene?  

a. Er det nok informasjon på kursene, eller søker du etter mer informasjon andre 

steder? (er ute etter å finne ut hvor mye kunnskap til den ansatte som kommer 

fra kursene, sett opp mot hvilke andre steder de søker etter kunnskap. Type 

andre nettsider, diskusjon med kollega) 

10. Hva synes du om layouten / utseende på appen? 

a. Hva synes du om inndelingen “need to know” og “nice to know”?  
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11. Hvordan synes du det var å navigere deg gjennom kursene? 

a. Forstod du hvor du skulle trykke? 

12.  Hva synes du om oppbyggingen og strukturen på kursene? (Vis oppsettet på appen til 

intervjuobjektet).  

a. Gav strukturen deg en god oversikt over informasjonen du skulle lære?  

b. Kunne det vært gjort på en annen måte som kunne bidratt til at du lærte stoffet 

bedre? 

c. Følte du at du møtte på noen hindringer underveis i kurset?  

13. Var det noe ved kurset som fikk deg til å tenke eller reflektere over noe? (noe du tror 

du ikke ville tenkt på før du tok kurset) 

a.  I noen av kursene er det quiz med flervalgsoppgaver på slutten. Synes du 

quizen er en god måte å reflektere over informasjonen i kurset på?  

i. Hvis ja, på hvilken måte? 

ii. Hvis nei, hvorfor ikke? 

b. Kan du komme på andre metoder som kan bidra til personlig refleksjon over 

det du har gjort og erfart i kursene?  

14. I kursene ble det brukt ulike medie-virkemidler (eks. bilder av medikamenter og 

personer). Hvilke synes du var særlig positive eller negative? 

a. I kursene ble det brukt en sekvens med bilde og forklarende tekst under. Hva 

synes du om kombinasjonen av bilde og tekst?  

b. Hva var positivt eller negativt ved det?  

15. I kursene om Metode-produktserien er det en del oppgaver på slutten, som går ut på at 

du skal finne produktene i butikken og diskutere med en kollega hvordan du kan bruke 

informasjonen/kunnskapen i et kundemøte. Gjør du dette, og i så tilfelle kan du 

beskrive hvordan?  

a. Synes du at kursene legger opp til samarbeid med andre?  

b. Skulle du ønske at det var mer eller mindre av samarbeidsoppgaver?  

16. Hvordan utviklet du deg i bruken av appen? (flinkere til å ta kurs, om det ble enklere 

jo mer kurs man tok, ble terskelen lavere/høyere for å ta kurs) 

17. Hva slags verdi hadde kursene for deg og din jobbhverdag?  

a. Synes du informasjon i kursene er relevant, realistisk og til hjelp for dine 

daglige arbeidsoppgaver? Hvis ja, På hvilken måte? Hvis nei, hvorfor ikke? 

b. Har kursene hatt noe å si for din kunnskap i møte med kolleger og kunder? 
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18. Hva slags læringsmetode foretrekker du? (Klasseromskurs, e-læring, forelesning, 

gruppeoppgaver, praktisk trening, film, refleksjonsøvelser)  

19. For hvert kurs som gjennomføres dukker det opp en tilbakemeldingsfunksjon. 

Benytter dere dere av denne tilbakemeldings-funksjonen?  

a. rating og / eller kommentar  

 


