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Sammendrag 

Tema og område for studien 

Denne studien omhandler kunnskapsdeling i en ny barnevernsatsing i Oslo kommune som 

bygger på et tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser. Empirisk er dette interessant fordi 

tverrfaglighet i økende grad brukes i mange organisasjoner. Teoretisk er det interessant fordi 

tverrfaglighet regnes som en avgjørende måte å organisere arbeidet på i dagens samfunn 

(Lauvås & Lauvås, 2004; Vaast & Levina, 2005). Å bringe mennesker med ulik faglig 

bakgrunn sammen anses som nødvendig for å utvikle ny kunnskap (Carlile, 2002, 2004; 

Newell, Robertson, Scarbrough & Swan, 2009). For at tverrfaglig samarbeid skal foregå på en 

hensiktsmessig måte, og tjene til det formålet å utvikle ny kunnskap må man overkomme 

noen utfordringer som kan oppstå knyttet til de ulike aktørenes kunnskap. Disse utfordringene 

kan forstås som kunnskapsgrenser (Carlile, 2002, 2004).  

 

Kunnskapsgrenser blir dermed et aktuelt tema å undersøke nærmere i tilknytning til 

tverrfaglig samarbeid. For å kunne si noe om det tverrfaglige samarbeidet tar studien 

utgangspunkt i følgene problemstilling: 

 Hvordan foregår det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet? 

 

Denne problemstillingen vil besvares med utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan tilrettelegges det for kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet? 

2. I hvilken grad finnes det kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? 

3. Hvis det finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? 

 

Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for studien er i stor grad bygget på Carliles 

(2002, 2004) teori om kunnskapsgrenser.  

 

Metode 

Denne studien er en kvalitativ casestudie av det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet i 

Bydel Gamle Oslo. Studiens empiriske grunnlag er basert på seks semistrukturerte intervjuer, 

observasjon av møter og dokumentanalyse. Dette datamaterialet har dannet grunnlaget for 
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analyse og diskusjon med det formål å besvare problemstillingen og underliggende 

forskningsspørsmål. 

 

Hovedfunn og konklusjon 

I studien har samarbeidsformen i Barnehjernevernet blitt karakterisert som tverrfaglig, i lys av 

Newell et al. (2009) sin kategorisering, og det ser ut til at de ulike aktørene i samarbeidet ser 

verdien i å jobbe på tvers av fag. Funnene indikerer at syntaktiske, semantiske og pragmatiske 

kunnskapsgrenser er noe som kan oppstå i det tverrfaglige samarbeidet. Syntaktiske og 

semantiske kunnskapsgrenser ser ikke ut til å være utfordringer av vesentlig betydning for 

samarbeidet, da disse kunnskapsgrensene overkommes relativt lett når de oppstår. Slike 

utfordringer er knyttet til språk og fortolkning, hvor en kultur for å spørre hverandre, 

utviklingen av et felles språk, samt bruk av visuelle hjelpemidler og kasuser bidrar til å 

overkomme slike kunnskapsgrenser. Pragmatiske kunnskapsgrenser ser derimot ut til å være 

av større betydning. De ulike aktørenes interesser kan skape utfordringer for samarbeidet, til 

tross for at man har jobbet proaktivt for å unngå at disse utfordringene skal bli fremtredende.  

 

Studien bidrar med rik innsikt i hvordan kunnskapsdeling foregår, samt kunnskapsgrenser 

overkommes i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet. Med Yin (2010) sine 

perspektiver på analytisk generalisering, kan man tenke seg at funn fra denne casestudien kan 

brukes for å si noe om man ville funnet lignende resultater i tilsvarende situasjoner. 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

I dagens arbeidsliv foregår mye av arbeidet på tvers av fag og disipliner, med en baktanke om 

at dette kan gi resultater man ikke ville oppnådd kun ved å arbeide innenfor hver enkelt 

disiplin. Tverrfaglig samarbeid forekommer i forskjellige former, med teamarbeid eller 

prosjektarbeid som de vanligste. Overgangen fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn 

har gjort at kunnskapsarbeidere i stor grad dominerer det norske arbeidsmarkedet, og i 

kombinasjon med en økende digital utvikling utfordres etablerte måter å jobbe på. 

Arbeidsmarkedet er i konstant bevegelse, og etterspørselen etter ny kunnskap øker. Å jobbe 

på tvers av fag er en måte å håndtere denne utviklingen på, da dette kan gi verdifull og 

innovativ kunnskap i et arbeidsmarked i konstant bevegelse. Videre vil jeg gjøre rede for 

sentrale poenger i Stortingsmelding 27 (2015-2016): Digital agenda for Norge: IKT for en 

enklere hverdag, som viser aktualiteten av samarbeid på tvers av fag og sektorer i dagens 

arbeidsmarked.  

 

I Meld. St. 27 (2015-2016) fokuserer Regjeringen på tverrfaglig samarbeid for å håndtere de 

nye arbeidsformene som den digitale utviklingen bærer med seg. Her påpekes det at Norge er 

blant de mest velutviklede landene innenfor digital modenhet, da vi har kommet langt i 

digitaliseringen av offentlige tjenester. Likevel påpekes det at vi har mye å gå på, da det 

finnes et stort, uutviklet potensial for effektiviseringen i offentlig forvaltning gjennom bruk av 

digitale hjelpemidler. Forbedringspotensialet ligger først og fremst i å gjøre de digitale 

tjenestene mer brukervennlige (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016). 

Regjeringen mener at digitaliseringen av offentlige tjenester kan gjøre hverdagen til 

forbrukerne enklere gjennom å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det er dermed 

rimelig å anta at dette også gjelder i privat sektor. I Meld. St. 27 (2015-2016) påpekes det at 

den teknologiske utviklingen medfører organisatoriske utfordringer, og at man må evne å 

”[…] ta i bruk nye arbeidsformer og løse oppgaver på nye måter.” (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2016, s. 14).  

 

Poenget er at man i Meld. St. 27 (2015-2016) hevder at digitale utviklingstrekk i samfunnet 

generelt peker på et økt behov for endring for å tilpasse seg de nye arbeidsformene den 
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digitale utviklingen bærer med seg. Samtidig påpekes det at digitaliseringen medfører 

utfordringer sektorene ikke kan løse hver for seg. Et samarbeid på tvers av sektorer kreves for 

å gjøre offentlige tjenester sammenhengende og helhetlige for brukerne. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (2016) beskriver altså tverrfaglig samarbeid og deling av 

kunnskap på tvers av sektorer som avgjørende for å håndtere de utfordringene den digitale 

utviklingen fører med seg. Her kan man se aktualiteten av tverrfaglig samarbeid i dagens 

arbeidsmarked. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) peker på den digitale 

utviklingen som en drivkraft for å endre måten å jobbe på. Her foreslår de at tverrfaglig 

samarbeid kan være en formålstjenlig måte å bygge opp arbeidet på for å tilpasse seg de nye 

arbeidsmåtene – og dermed håndtere utfordringene – den digitale utviklingen bærer med seg. 

Dette underbygges av Christie, Hoholm & Mørk (2018), som beskriver samarbeid som 

avgjørende i dagens arbeidsliv. Samtidig peker forfatterne på at det også er utfordringer 

knyttet til samarbeid i helsesektoren, og at dette går ut over kvaliteten på helsetjenestene. De 

etterlyser at dette samarbeidet må bli bedre for at «[…] tjenestene kan bidra til at helsevesenet 

bedre oppfyller sin kjerneoppgave: Å bidra til at befolkningen kan ‘leve hele livet’, som er 

navnet på en ny reform fra regjeringen.» (Christie et al., 2018, s. 33). Videre stiller de seg 

positive til digitale løsninger helsevesenet, men hevder at de digitale løsningene blant annet 

må vurderes etter i hvilken grad de legger til rette for samarbeid. 

1.1.1 Teoretisk motivasjon 

Paul Carlile (2002, 2004) hevder at kunnskap spiller en avgjørende rolle i utviklingen av nye 

tjenester, og at innovasjon ofte skjer ved å dele kunnskap og samarbeide på tvers av 

disipliner. Carlile (2002) påpeker at det ofte kreves variasjon i både mengder og typer 

kunnskap for å skape en kompleks tjeneste. Dette samsvarer med Newell et al. (2009) sine 

perspektiver, som hevder at kunnskap og tverrfaglig samarbeid er nøkkelen for å utvikle et 

nytt produkt eller en ny tjeneste. Ved å bringe mennesker med ulik faglig bakgrunn sammen 

kan man utvikle en ny kunnskap som igjen kan være utgangspunktet for et nytt produkt eller 

en ny tjeneste (Newell et al., 2009).  

 

Samtidig som kunnskap kan være en kilde til, kan det også være en barriere for innovasjon. 

Kunnskap kan være vanskelig å håndtere, da den ofte er forankret i praksisen man utfører 

innenfor en disiplin. Dette gjør kunnskapen taus, «sticky» og vanskelig å overføre og dele 

med mennesker utenfor disiplinen (Carlile, 2002). Personer med ulik faglig bakgrunn kan ha 
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ulik kunnskap, ulikt fagspråk, og dermed også ulik forståelse av fenomener. Det er derfor 

naturlig at det kan oppstå utfordringer når forskjellige disipliner settes sammen for å 

samarbeide og dele kunnskap (Newell et al., 2009). Når kunnskapen er forankret i den 

praksisen man utfører, kan den være vanskelig å dele med mennesker utenfor denne 

disiplinen, og dermed generere kunnskapsgrenser. Carlile (2002) hevder at dette er et 

utfordrende, men nødvendig paradoks som er utgangspunktet for hans forskning på feltet. 

Mye av arbeidet i organisasjoner gjøres med utgangspunkt i spesialiseringen av ulike typer 

kunnskap som dermed blir forankret i praksisen man utfører. Den domenespesifikke 

kunnskapen kan da fungere som en kunnskapsgrense ved at den er vanskelig å overføre, og 

kan hindre kunnskapsdeling på tvers av disipliner. Dette underbygges også av Newell et al. 

(2009), som hevder at kunnskap i seg selv er den største hindringen for kunnskapsdeling. Jo 

mer domenespesifikk kunnskapen er, desto større innsats kreves for å dele egen og ta i bruk 

kunnskap som er utviklet innenfor en annen disiplin.  

1.2 Oppgavens problemstilling 

Temaet i oppgaven er knyttet til begrepet kunnskapsdeling. Jeg ønsker å undersøke hvordan 

kunnskapsdeling foregår i et tverrfaglig samarbeid. Dette er interessant fra et pedagogisk 

perspektiv fordi Oslo kommune ønsker å implementere en ny barnevernsatsing som krever et 

tverrfaglig samarbeid. Etter diskusjon med veileder og ansvarlige for Barnehjernevernet som 

satsing i bydel Gamle Oslo kom vi frem til at kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser kunne 

være en relevant innfallsvinkel til denne studien. Idéen i Barnehjernevernet handler om å 

bygge på ulike typer kunnskap for å skape en ny, forbedret tjeneste for å håndtere det Inga 

Marte Thorkildsen (2015) definerer som et folkehelseproblem: barn som opplever 

mishandling og omsorgssvikt. På bakgrunn av det overnevnte fikk problemstillingen denne 

utformingen: 

 

 Hvordan foregår det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet? 

 

Denne problemstillingen vil besvares med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan tilrettelegges det for kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet? 

2. I hvilken grad finnes det kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? 
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3. Hvis det finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? 

 

Forskningsspørsmålene ligger til grunn for strukturen jeg har valgt i teori-, analyse- og 

diskusjonskapittelet. Videre vil jeg gå nærmere inn på studiens case for å vise til relevansen 

av å undersøke kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet. 

1.3 Studiens case 

Denne oppgaven vil som nevnt ta utgangspunkt i Barnehjernevernet, som er en ny satsing i 

Oslo kommune. Nyere forskning viser at graden av omsorg barn opplever fra fødselen av har 

stor betydning for barnas helse, sosial fungering og læringsevne senere i livet (NOU 2017:12, 

2017). Majoriteten av voldseksponerte barn kan senere oppleve plager av ulik art, og mange 

blir gjengangere i psykisk helsevern med diagnoser som schizofreni, depresjon og angst, samt 

at de ofte sliter med å finne seg til rette i familie- og arbeidsliv. I tillegg faller ofte 

voldsutsatte ut av skolesystemet og er utsatt for å havne i voldskriminelle miljøer. Dette viser 

at voldseksponering i familien er et problem som kan få store samfunnsmessige konsekvenser 

(NOU 2017:12, 2017).  

 

Thorkildsen (2015) definerer omsorgssvikt, mishandling og vanskjøtsel av barn som et 

folkehelseproblem. Samtidig er det godt dokumentert at mange små barn vokser opp med 

opplevelser av vold og andre former for overgrep uten at det blir oppdaget (NOU 2017:12, 

2017). Dette legger grunnlaget for økt fokus på området, hvor Thorkildsen (2015) mener at 

politikken hittil har sviktet. Hun beskriver det som en politisk oppgave å sørge for at barn som 

utsettes for omsorgssvikt ses og fanges opp av et helhetlig system, noe hun mener bør løses 

gjennom økt kompetanse og tettere samarbeid både innenfor og mellom systemene som skal 

håndtere slike saker (Thorkildsen, 2015). Dette er bakgrunnen for Barnehjernevernet, en 

satsing i Oslo kommune med det formål å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever 

ulike former for overgrep og omsorgssvikt. Her skal flere instanser som skole, barnehage, 

politi, helsestasjon og barnevern utvikle og implementere nettopp det som etterlyses av 

Thorkilsen (2015) – et felles, tverrgående kunnskaps- og kompetansetilbud med et klart felles 

språk som er utviklet i samarbeid med barn og familier. Det er nettopp dette tverrfaglige 

samarbeidet mellom ulike instanser som gjør satsingen interessant å undersøke nærmere i en 
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pedagogisk kontekst. Dette vil dermed være fokusområdet i denne studien, som vil gjøres 

med utgangspunkt i problemstillingen og forskningsspørsmålene som ble presentert tidligere.  

 

Barnehjernevernet er foreløpig i en oppstartsfase i Oslo kommune, og jeg har fått tilgang til å 

undersøke satsingen i Bydel Gamle Oslo. Jeg ønsker å undersøke kunnskapsdeling i det 

tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet, hvor tre barnehager, i tillegg til bydelens 

barneverntjeneste foreløpig er med i satsingen. I oppstartsfasen av dette prosjektet har 

bydelens barneverntjeneste fått ansvar for å organisere arbeidet. De har valgt å utarbeide en 

forelesningsrekke for de ansatte i barnehagene som består av Barnehjernevernets 

grunnleggende formål, nemlig å forbygge, oppdage og hjelpe barn som opplever ulike former 

for omsorgssvikt. Poenget er at alle de involverte i denne satsingen skal ha en felles 

kunnskapsbase, noe man ønsker å oppnå gjennom kunnskapsdeling i form disse 

forelesningene og andre dialogmøter. Det er nettopp dette jeg ønsker å undersøke nærmere i 

denne studien: Delingen av kunnskap mellom de ansatte i barnehagene og barneverntjenesten 

for å danne en slik felles kunnskapsbase. 

1.4 Stangehjelpa – en inspirasjonskilde 

Stangehjelpa er et psykologisk helsetilbud i Stange kommune. De operer med en idé om at 

psykisk helsehjelp skal være et lavterskeltilbud, og har endret den psykologiske helsetjenesten 

ved å: 

1. Gå fra en sykehusbasert til en 

samfunnsbasert tjeneste. 

2. Gå fra en hendelsesbasert 

tjeneste til fokus på å oppdage 

psykiske problemer tidligere. 

3. Redusere administrativt 

arbeid, gjerne i form av 

papirarbeid. 

På denne måten ønsker de å endre tjenesten til å omhandle hva den enkelte klienten ønsker 

gjennom følgende steg: 

1. Spørre klienten: Hva trenger du? Hva betyr noe for deg? 

2. Få feedback fra andre klienter. 



6 

 

3. Måle resultater for å se om tilbudet har effekt. 

Med en grunnleggende idé om at klienter i utgangspunktet ikke er interessert i få en diagnose, 

men heller en behandling som fungerer, ønsker man å unngå ”time wasters” som 

diagnosearbeid og standardiserte behandlingsprotokoller. I Stangehjelpa er man opptatt av å 

bygge på klienters erfaringer og ressurser, og ønsker at klientene skal få være med på å 

utvikle sin egen behandling og hjelpe hverandre, gjerne gjennom selvhjelpsgrupper.  

 

Denne måten å bygge opp en psykisk helsetjeneste har fått en blandet mottakelse. 

Fylkesmannen i Hedmark mener at Stangehjelpa bryter loven ved å bygge opp en 

helsetjeneste uten bruk av diagnoser eller vedtak. Kritikken går ut på at man ikke sikrer 

forsvarlig helsehjelp når det ikke systematisk settes diagnoser, brukes kartleggingsverktøy 

eller føres journaler på riktig måte. Fylkesmannen hevder at dette er et lovbrudd 

(Fylkesmannen i Hedmark, 2017).  

 

Til tross for dette har byråd for oppvekst og helse i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen 

latt seg inspirer av et slikt lavterskeltilbud, og ønsker at barnevernstjenesten i Oslo kommune 

skal bygges på de samme prinsippene som Stangehjelpa. Hun mener at selve poenget ved å 

bygge opp tjenesten på denne måten er å unngå å bruke tiden på ting som diagnostisering og 

journalføring, noe hun i likhet med Stangehjelpa kategoriserer som ”time wasters” (Odland, 

2017). Videre utdyper hun at:  

 

Vi risikerer å bruke opp tida på å diagnostisere, og pakkeforløp betyr mangel på 

kontinuitet og relasjoner, og systemet blir opptatt av å sette riktig diagnose for at 

pasienten skal komme i riktig pakkeforløp. Den offentlige utredningen Svik og svikt 

peker på nettopp dette – risikoen ved å bli mer opphengt i symptomer enn årsaker. Det 

kan bidra til å tilsløre vold som barn lever med, fordi det går for lang tid før barna får 

hjelp. Systemet er ikke effektivt. Det er også sjelden en diagnose gir 100 prosent svar 

på en tilstand, og vi kan bli ute av stand til å hjelpe. Folk er opptatt av å få hjelp, og 

Oslo kommune ønsker å se enkeltmennesket og de komplekse årsakene som gjerne 

ligger til grunn for nåsituasjon og som er utgangspunkt for å bli frisk. (Odland, 2017) 

 

Dette sitatet fra byråd Inga Marte Thorkildsen viser hvordan Oslo kommune henter 

inspirasjon fra Stangehjelpa i sitt arbeid med Barnehjernevernet med hensyn til hvordan 
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barneverntjenesten skal bygges opp. Hun ønsker en lavterskeltjeneste, uten gitte pakkeforløp 

som kan gjøre at barn som opplever vold og andre overgrep får hjelp for sent (Odland, 2017).  

1.5 Avgrensning 

I denne studien vil jeg som nevnt undersøke kunnskapsdelingen i det tverrfaglige samarbeidet 

i Barnehjernevernet. Jeg vil legge Paul Carlile (2002, 2004) sitt rammeverk til grunn for 

studien, og diskutere de empiriske funnene i lys av hans rammeverk. Som nevnt tidligere er 

team- og prosjektarbeid sentrale arenaer for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling. Dette 

er begreper jeg ikke vil gå videre inn på i denne studien. Jeg velger å se bort fra disse 

begrepene da Barnehjernevernet ikke beskrives som et prosjekt, men heller en ny satsing i 

Oslo kommune. Arbeideidet skal heller ikke organiseres i team, men bygge på et tverrgående 

kunnskapstilbud utviklet gjennom et tett tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser. Derfor 

vil jeg i denne oppgaven bruke begrepet tverrfaglig samarbeid i beskrivelsen av hvordan man 

organiserer arbeidet Barnehjernevernet.  

 

Med tiden jeg hadde til rådighet var det viktig for meg å være realistisk med hensyn til 

omfang og faglig bredde i denne studien. Etter diskusjon med min veileder, Bjørn Erik Mørk, 

kom vi frem til at kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet i 

Barnehjernevernet var en relevant innfallsvinkel til denne studien. Det finnes også andre 

relevante og interessante pedagogiske innfallsvinkler, og dersom omstendighetene hadde vært 

annerledes kunne det vært interessant å gjøre videre studier av Barnehjernevernet i lys av 

andre pedagogiske temaer.  

1.6 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven bygges opp av seks kapitler. Kapittel 2 vil presentere teorigrunnlaget for 

oppgaven og beskrive det analytiske rammeverket der Carliles teori vil være sentral. I kapittel 

3 gjøres det rede for hvilke metodiske valg som er gjort i denne studien, her gjøres også noen 

refleksjoner rundt studiens kvalitet. I kapittel 4 vil funnene analyseres i lys av det teoretiske 

rammeverket for studien, før funnene diskuteres i kapittel 5. I kapittel 6 presenteres noen 

avsluttende refleksjoner rundt studien.  
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2 Teori 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for teorien som senere vil danne grunnlaget for analyse. 

Formålet med dette kapittelet er å gjøre rede for relevant teori for det fenomenet jeg ønsker å 

studere, som til slutt vil springe ut i et teoretisk rammeverk for studien. Grue (2015) hevder at 

terori er: ”[…] en forutsetning for alle slags former for analytisk praksis.” (s. 8). Videre 

hevder han at teori kan brukes for å sette ord på det man ser i datamaterialet. Det er også slik 

teorien vil brukes i denne studien. Dette kapittelet inneholder fem delkapitler. 2.1 vil se på 

kunnskap og kunnskapsdeling. I 2.2 tar jeg for meg tverrfaglig samarbeid. I 2.3 blir Carliles 

rammeverk gjort rede for, før oppgaven går over til begrepet kunnskapsregimer i 2.4. I 

delkapittel 2.5 oppsummeres kapittelet, og løper ut i et analytisk rammeverk for oppgaven. 

2.1 Kunnskap og kunnskapsdeling 

Nicolini, Gherardi & Yanow (2003) hevder at overgangen fra industrisamfunn til 

kunnskapssamfunn har gitt kunnskapsbegrepet en mer sentral plass i forskningen og 

litteraturen rundt kunnskap i organisasjoner. Dette underbygges av Filstad (2010), som også 

peker på overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn som en viktig drivkraft for at 

kunnskap i dag blir betraktet som en avgjørende ressurs for organisasjoner. Hun påpeker 

videre at kunnskap ikke må forenkles til noe som kan måles uten hensyn til konteksten eller 

den sosiale relasjonen som kunnskapen er en del av men at man må se kunnskap knyttet til 

individets sosiale praksis, da det er her kunnskapen får mening gjennom anvendelse (Filstad, 

2010). Dette samsvarer med Gherardis (2000) perspektiver på kunnskap: “[…] knowledge 

exists prior to and independent from the knowing subject, who creates no knowledge in the 

act of appropriation. That is, the production, circulation and consumption of knowledge are 

viewed as autonomous activities” (Gherardi, 2000, s. 212). Liknende beskrivelser kan man 

finne i Newell et al. (2009) sitt praksisperspektiv på kunnskap, hvor kunnskap ikke kan ses 

som en ”ting” som bare kan gis bort eller tas (Newell et al., 2009). Newell et al. (2009) viser 

til ulike perspektiver på kunnskap, blant annet eiendomsperspektivet og praksisperspektivet. 

Jeg vil videre gjøre rede for, og sammenligne disse perspektivene.  
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2.1.1 Strukturperspektiv og praksisperspektiv på kunnskap  

Strukturperspektivet eller eiendomsperspektivet ser på kunnskap som noe man har, og som 

kan skrives ned, oppbevares og gis videre til andre. Det er nettopp dette aspektet – at man kan 

skrive ned og oppbevare kunnskap – som gjør eiendomsperspektivet til et mer teoretisk 

perspektiv enn praksisperspektivet. Her ses kunnskap som uløselig knyttet til en praktisk 

handling (Newell et al., 2009). Eiendomsperspektivet kan sammenlignes med Nonakas (1994) 

perspektiver på taus og eksplisitt kunnskap. 

 

Eksplisitt kunnskap kan ses som det motsatte av taus kunnskap. Dette er kunnskap som er 

formell og systematisk, og som lett lar seg kommunisere både muntlig og skriftlig. Man vet 

hva, men det er ikke gitt at man vet hvordan, og denne kunnskapen kan dermed forbindes 

med know-what (Newell et al., 2009, s. 7). Nonaka (1994) mener at eksplisitt kunnskap er 

viktig for å skape kunnskap i organisasjoner, og presenterer SEKI-modellen som en modell 

for å gjøre taus og kroppsliggjort kunnskap eksplisitt. Å identifisere taus kunnskap som er 

viktig for organisasjonen, og deretter gjøre kunnskapen eksplisitt er et godt utgangspunkt for å 

skape ny kunnskap. Når man videre gjør denne kunnskapen taus – knyttet til handling – hos 

andre medlemmer andre steder i organisasjonen, slik at denne kunnskapen kan brukes også 

der, har man utviklet ny kunnskap (Nonaka, 1994). Taus kunnskap deles først og fremst 

gjennom å jobbe tett med en kilde til denne kunnskapen. Man må få muligheten til å prøve og 

feile i praksis, samt få tilbakemeldinger fra en som besitter denne tause kunnskapen (Lai, 

2013). 

 

Jeg vil bruke bilproduksjon som eksempel for å illustrere eiendomsperspektivet på kunnskap. 

En ingeniør kan vite hvilke komponenter en bil består av, og hvor disse skal sitte for at den 

skal fungere. Ingeniøren kan kunne dette, uten at han eller hun nødvendigvis vet hvordan man 

best mulig setter sammen disse komponentene, da dette er kunnskap knyttet til den praktiske 

utførelsen. Den eksplisitte kunnskapen er imidlertid nødvendig for å kunne produsere biler, og 

dermed en nødvendig kunnskap for organisasjonen. Denne eksplisitte kunnskapen er ofte 

artikulert da dette gjør organisasjonen i stand til å forvalte og kommunisere kunnskapen 

internt i organisasjonen, uavhengig av hvem de ansatte er. Bilingeniøren må ha tilgang til 

hvilke komponenter som kreves hvor i sammensettingen av en bil. Så lenge denne 

kunnskapen er artikulert slik at ingeniøren kan finne den når han trenger den, er det ikke 

nødvendig at denne kunnskapen er kroppsliggjort eller knyttet til en gitt praksis. Til tross for 
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at bilingeniøren kan si noe om hva som kreves for at en bil skal fungere, vil han ikke 

nødvendigvis kunne sette sammen bilen i praksis, da dette krever kunnskap knyttet til den 

gitte praksisen. Dette er ofte referert til som praksisperspektivet, noe jeg vil komme inn på i 

fortsettelsen (Newell et al., 2009).  

 

Praksisperspektivet ser på kunnskap som uløselig forbundet med praktisk handling, og 

kunnskap ses som noe et individ gjør. I dette perspektivet vektlegges arbeidsprosessen, 

hensikten med arbeidet og konteksten arbeidet foregår i. Kunnskap er knyttet til det man 

utfører i praksis (Newell et al., 2009, s. 14-15). Dette er kunnskap som er knyttet til 

ferdigheter som et individ utvikler og tilegner seg gjennom erfaring. Et viktig aspekt ved 

denne typen kunnskap er at man kan mer enn man kan beskrive eller forklare, og forbindes 

derfor med know-how (Newell et al., 2009, s.7). For å forklare praksisperspektivet på 

kunnskap nærmere, vil jeg også her bruke bilproduksjon som eksempel. I motsetningen til 

ingeniørens arbeid beskrevet over, kan enn bilmekaniker kan vite hvordan ulike deler av en 

bil settes sammen for at bilen skal fungere, uten å klare å sette ord på hvordan eller hvorfor. 

En organisasjon vil dermed være like avhengig av denne kunnskapen. Tabellen under viser 

hvordan Newell et al. (2009) skiller mellom praksisperspektivet, strukturperspektivet og 

prosessperspektivet på kunnskap. 
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Tabell 1: Sammenligning av perspektiver på kunnskapsarbeid (Newell et al., 2009, s. 18). 

 

Nicolini et al. (2003) hevder at kunnskap og læring i stor grad er et sosialt og kulturelt 

fenomen. En konsekvens av dette er at mye av forskningen omkring dette feltet har gått fra å 

se på kunnskap og læring som noe som foregår i hodet hos hvert individ, til å bli betraktet 

som en form for sosial ekspertise (Nicolini et al., 2003). Orlikowski (2002) opererer også med 

praksisorientert perspektiv på kunnskap, da hun ser på kunnskap som ”an ongoing social 

accomplishment, constituted and reconstituted in everyday practice” (Orlikowski, 2002, s. 

252). Dette samsvarer med Carliles (2002) perspektiver, som også opererer med et 

praksisorientert perspektiv på kunnskap. Han ser på kunnskap som ”[…] localized, embedded, 

and invested within a function […]” (Carlile, 2002, s. 442). Jeg vil legge praksisperspektivet 



12 

 

på kunnskap til grunn i denne studien, da Carliles (2002, 2004) rammeverk i stor grad danner 

det teoretiske grunnlaget. 

2.1.2 Kunnskapsdeling 

Kunnskapsdeling har i nyere tid fått økt oppmerksomhet i litteraturen vedrørende læring i 

arbeidslivet. Kunnskapsdeling i tverrfaglig samarbeid har blitt anerkjent som en innovativ 

måte å jobbe på i organisasjoner, og dermed fått mye oppmerksomhet blant forskere på dette 

feltet (Østerlund & Carlile, 2003).  

 

Alexander Styhre (2011) fokuserer i stor grad på profesjoner i sin litteratur vedrørende 

kunnskapsdeling. Han hevder at det økende behovet for kunnskapsdeling primært er drevet av 

overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, hvor store deler av produksjonen er 

drevet av kunnskapsarbeidere. Han hevder at man kan skape mer i samarbeid med hverandre, 

enn man kan gjøre om hver profesjon jobber alene. Videre beskriver han viktigheten av at 

man har rutiner og mekanismer for deling av kunnskap, da han mener at ”[…] exchange and 

circulation of knowledge is the very life-blood of the professions.” (Styhre, 2011, s. 165). 

Deling av kunnskap beskrives dermed som profesjoners ”life-blood”. Dette begrepet har jeg 

har valgt å oversette til livsnerve, en term som brukes for å beskrive hvor avgjørende 

kunnskapsdeling er i dagens samfunn generelt og arbeidsliv spesielt (Styhre, 2011).  

 

Noe, Clarke & Klein (2014) hevder at læring bidrar til en strategisk utvikling av 

menneskelige ressurser i organisasjoner, som igjen kan gi organisasjonen et 

konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked. De hevder videre at kunnskapsdeling er en 

adekvat måte å lære på, og definerer kunnskapsdeling som: ”the provision of task information 

and know-how to collaborate and help others to solve problems, develop new ideas, or 

implement policies.” (Noe et al., 2014, s. 248). De fremhever altså kunnskapsdeling som 

viktig for å samarbeide, som igjen kan bidra til å utvikle nye ideer ved at man i større grad 

utnytter kunnskapen som allerede er tilstede i organisasjonen. Videre poengteres det at 

kunnskapsdeling kan forekomme i ulike former. Det kan foregå gjennom møter ansikt-til-

ansikt og ved bruk av teknologiske hjelpemidler (Noe et al., 2014). Det sentrale ved Noe et 

al., (2014) sine perspektiver er at kunnskapsdeling legger til rette for at man gjennom 

samarbeid i større grad kan dra nytte av den kunnskapen som finnes blant aktørene.  
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Newell et al. (2009) peker i likhet med Carlile (2002, 2004) på kunnskap som nøkkelen til 

utvikling av nye produkter eller tjenester. Kunnskapen som er tilgjengelig må bringes 

sammen for å skape ny kunnskap, som igjen kan føre til utvikling av nye produkter eller 

tjenester (Newell et al., 2009, s. 79). Videre hevdes det at kunnskap ikke skapes av en enkelt 

person, men snarere er et resultat av å bringe forskjellige typer kunnskap sammen. Poenget er 

å bringe mennesker med ulik faglig bakgrunn sammen for å samarbeide om å utvikle ny 

kunnskap, med en grunnleggende antakelse om at: ”[…] a diverse range of induviduals can 

create, through synergy, ideas which og beyond what any single individual could have 

produced individually.” (Newell et al., 2009, s. 82). Newell et al. (2009) antyder også at 

denne måten å utvikle kunnskap på kan være utfordrende, men hvis man mestrer dette, ender 

man opp med mer innovative resultater. 

 

Levina & Vaast (2005) hevder at en av de viktigste organisatoriske kompetansene i dagens 

arbeidsliv er å bygge opp praksiser som trekker på kunnskapen hos ulike kunnskapsbaser. For 

å beherske et slikt tverrfaglig samarbeid i organisasjoner, viser de til evnen til å overkomme 

kunnskapsgrenser som avgjørende. Her peker de på hindringer som taus kunnskap som ofte er 

forankret i praksis. Poenget her er å engasjere deltakerne i et tverrfaglig samarbeid i praksiser 

som gjør det mulig å overkomme kunnskapsgrensene som oppstår (Levina & Vaast, 2005). 

Lauvås & Lauvås (2004) opererer også med et praksisorientert perspektiv på kunnskap. De 

hevder at kunnskap er mye mer enn faglig viten, og at man ved å bringe mennesker med ulik 

taus kunnskap sammen øker mulighetene for å artikulere denne kunnskapen. For å bringe taus 

kunnskap opp i lyset, slik at den kan vurderes og artikuleres, er i følge forfatterne ”[…] 

tverrfaglighet en nødvendighet” (Lauvås & Lauvås, 2004, s. 146). Det gir en naturlig 

overgang til begrepet tverrfaglig samarbeid, som jeg vil gå nærmere inn på i fortsettelsen.   

2.2 Tverrfaglig samarbeid 

Dette delkapittelet består av 5 underoverskrifter, som i en gitt rekkefølge vil gjøre rede for 

viktige prinsipper i tverrfaglig samarbeid. Avslutningsvis vil delkapittelet oppsummeres, før 

oppgaven går over til Carliles (2002, 2004) rammeverk.  
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2.2.1 Flerfaglig vs. tverrfaglig samarbeid  

Man kan bringe sammen mennesker fra ulike disipliner, uten at disse i særlig grad interagerer 

med hverandre. Newell et al. (2009) viser til utviklingen av et undervisningsprogram som et 

eksempel på flerfaglig samarbeid. Her kan man bringe mennesker med ulik faglig bakgrunn 

sammen, men hver deltaker holder seg til sin disiplin ved at undervisningsprogrammet bygges 

opp med en rekke kurs, hvor hvert kurs underviser i en enkelt disiplin. Poenget er at det 

foregår et samarbeid mellom flere ulike disipliner. Samarbeidet foregår uten at man i særlig 

grad jobber på tvers av disse disiplinene, men heller holder seg til sitt interessefelt alene 

(Newell et al., 2009). Dette skiller seg fra tverrfaglig samarbeid, hvor individer fra 

forskjellige disipliner samhandler og jobber sammen for å generere ny kunnskap som skiller 

seg fra hva hver og en disiplin kan skape alene. Det er mer krevende å legge til rette for et 

slikt samarbeid, enn å la hver enkelt disiplin arbeide innenfor sitt eget felt. Til gjengjeld vil 

man i et tverrfaglig samarbeid ha større mulighet for å komme opp med mer innovative 

løsninger (Newell et al., 2009). 

2.2.2 Hvorfor tverrfaglig samarbeid?  

Levina & Vaast (2005) hevder at en organisasjons evne til å bygge opp en praksis som trekker 

på ulike kunnskapsbaser er en avgjørende organisatorisk kompetanse i dagens arbeidsliv. Å 

lykkes med et slikt tverrfaglig samarbeid kan gi organisasjonen et konkurransefortrinn, og 

Levina & Vaast (2005) viser til kunnskapsdeling i tverrfaglig samarbeid som bakgrunnen for 

suksessen hos store organisasjoner som NASA og General Electric. For å klare å bygge opp 

en slik tverrfaglig praksis er det avgjørende å overkomme kunnskapsgrensene som oppstår 

mellom de ulike disiplinene (Levina & Vaast, 2005). 

 

Lauvås & Lauvås (2004) er av samme oppfatning, da de hevder at tverrfaglig samarbeid er en 

nødvendighet i dagens arbeidsliv. De peker spesielt på at denne arbeidsformen er den eneste 

måten å oppnå gode resultater i arbeid med bland annet mennesker med spesielle behov. Dette 

er også tilfelle i Barnehjernevernet – tverrfaglig samarbeid for å oppdage barn med spesielle 

behov som en konsekvens av vold eller seksuelle overgrep.  

 

Prosjektgrupper er vanlig måte å forme et tverrfaglig samarbeid på (Newell et al., 2009). Man 

bringer individer med ulik erfaring og faglig bakgrunn sammen for å utvikle ny kunnskap som 
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kan være både materiell og immateriell. Materiell kunnskap er noe håndfast, og kan være et 

nytt produkt. Barnehjernevernet – som er denne studiens case – kan være et eksempel på 

immateriell kunnskap, da utviklingen av en ny tjeneste ikke noe materielt og håndfast. En 

viktig dimensjon i et vellykket tverrfaglig samarbeid er å velge ut de riktige personene for å gi 

gruppen en formålstjenlig intellektuell kapital. Den intellektuelle kapitalen gjenspeiler 

medlemmenes kunnskap, ferdigheter og ekspertise, og i et ideelt tverrfaglig samarbeid er det 

variasjon i medlemmenes evner og kunnskap (Newell et al., 2009).  

 

Et annet viktig aspekt ved tverrfaglig samarbeid er at medlemmene er klar over hvilken 

kunnskap de andre involverte sitter på, i tillegg til at man har tillit til og bruker deres 

kunnskap. Det vil ikke være noe poeng i å involvere en person som sitter på viktig kunnskap 

hvis denne kunnskapen ikke brukes, og dermed blir tillit til andres kunnskap avgjørende 

(Newell et al., 2009). Newell et al. (2009) tar utgangspunkt i ulike teorier på tillit i sin tredelte 

kategorisering av tillitsbegrepet. Under kategorien kompetansetillit hevdes det at tillit er viktig 

for å respektere og bruke andres kunnskap: ”[…] competence trust is based on an attitude of 

respect for the abilities of the trustee to complete their share of the job at hand.” (Newell et 

al., 2009, s. 95). Da respekt for andres kunnskap er viktig i tverrfaglig samarbeid, og tillit er 

viktig for å respektere andres kunnskap, ser jeg det som relevant å se nærmere på 

tillitsbegrepet. Avslutningsvis vil jeg se nærmere på begrepet psykologisk trygghet, da dette 

også har fått plass i litteraturen på feltet.   

2.2.3 Tillit  

I denne delen vil jeg se på hvordan relevant litteratur beskriver forholdet mellom tillit og 

kunnskapsdeling i tverrfaglig samarbeid. Filstad (2010) definerer tillit som fundamentet for 

kunnskapsdeling. Tillit kan medføre en tendens til å utveksle kunnskap, i tillegg til å øke 

sannsynligheten for at kunnskapen man tilegner seg fra hverandre i større grad forstås og 

tilegnes på en måte som gjør at man kan anvende denne kunnskapen (Levin & Cross, 2004, 

ref. i Filstad, 2010).  

 

Newell et al. (2009) argumenterer også for at tillit er avgjørende for kunnskapsdeling. Man 

må ha tillit til andre mennesker for å åpne seg og gi av seg selv ved å dele sin kunnskap og 

erfaring. Newell et. al. (2009) viser til flere typer tillit i sin redegjørelse av begrepet. Blant 

annet tar de for seg betinget og ubetinget tillit. Betinget tillit oppstår ofte i starten av et 
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mellommenneskelig forhold, så lenge det ikke finnes noen åpenbare indikasjoner på at man 

har forskjellige verdier eller andre grunner for at man ikke skal ha tillit til hverandre. Over tid 

kan denne tilliten bli ubetinget, en mer stabil form for tillit som kan være grunnlaget for et 

synergisk forhold, som gjør at man kan skape kunnskap sammen. Poenget er at ubetinget tillit 

fører til et mer effektivt samarbeid (Newell et al., 2009). ”Swift-trust” velger jeg å oversette 

til rask tillit. Dette er tillit som ofte er knyttet til prosjektarbeid eller andre kontekster hvor 

man skaper kunnskap gjennom samarbeid. I mange prosjekter blir mennesker som aldri har 

jobbet sammen tidligere satt sammen for å dele kunnskap og utvikle nye produkter og 

tjenester, gjerne med en kort tidsfrist. Dermed blir det nødvendig å stole på den andres 

kunnskap relativt raskt, uten at man nødvendigvis får vist seg denne tilliten verdig (Newell et 

al., 2009).  

 

Med inspirasjon fra blant annet disse teoriene har Newell et al. (2009) utarbeidet en tredelt 

kategorisering som tar for seg tre typer tillit: kollegatillit, kompetansetillit og 

forpliktelsestillit. Jeg vil i fortsettelsen gi en kortfattet redegjørelse for hver av disse. 

 

Kollegatillit referer til tillit som er basert på en vurdering av et personlig vennskap. Tilliten 

baserer seg på en moralsk antakelse av at andre vil opptre på en måte som ikke er uheldig for 

de andre medlemmene av et fellesskap. Denne tilliten vil utvikle seg over tid, og man må 

være tolerant overfor andres feil. Hvis denne tilliten brytes, kan det får store negative 

konsekvenser for fellesskapet (Newell et al., 2009). 

 

Kompetansetillit baserer seg på antakelsen om at andres kompetanse er tilstrekkelig for å 

utføre en arbeidsoppgave. Denne tilliten er viktig i situasjoner hvor man må gjennomføre 

oppgaver hvor man trenger mennesker med ulik kunnskap og kompetanse for å kunne utføre 

dette arbeidet. Man stoler på og har respekt for den andres kunnskap, og at denne er 

tilstrekkelig for å utføre arbeidsoppgavene. Denne typen tillit kan utvikles raskt, da man ofte 

kan se en tendens til at mennesker stoler på den andres kunnskap hvis man kommer fra en 

velkjent institusjon med et godt renommé (Newell et al., 2009).  

 

Newell et al. (2009) beskriver forpliktelsestillit som en mer formell type tillit, da den ofte har 

utspring i formelle kontrakter mellom to eller flere parter. Alle partene forventer en gjensidig 

gevinst av et samarbeid, noe som gjør at man stoler på at den andre parten leverer i henhold til 
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detaljene i den formelle kontrakten (Newell et al., 2009). I fortsettelsen vil jeg ta for meg 

psykologisk trygghet, et begrep Edmondson (2002) mener er avgjørende i tilknytning til 

tverrfaglig samarbeid.  

2.2.4 Psykologisk trygghet 

Edmondson (2002) skiller mellom tillit og psykologisk trygghet, og hevder at 

mellommenneskelig risiko kan hindre læring i organisasjoner. Gjennom å skape forhold for 

psykologisk trygghet kan man overkomme disse mellommenneskelige risikoene, og dermed 

legge til rette for læring på individ-, team- og organisasjonsnivå (Edmondson, 2002). 

Mennesker er – bevisst eller ubevisst – ”impression managers”, man vil selv håndtere 

inntrykket andre har av seg selv. Dette kan føre til at man er motvillig i å engasjere seg i 

arbeidsoppgaver som ”[…] could threaten the image others hold of them.” (Edmondson, 

2002, s. 2). Å involvere seg i en læringssituasjon – som ofte kan gi ønskede utfall som bedre 

prestasjoner eller innovasjon – innebærer ofte å stille spørsmål, spørre om hjelp eller be om 

tilbakemelding (Edmondson, 2002). Poenget er at denne adferden også innebærer en risiko for 

individene som involverer seg i den. Man kan bli oppfattet som ignorerende, forstyrrende 

eller inkompetent. Dette er noe de fleste individer føler en trang til å unngå for å minimere 

risikoen for å skade sitt eget inntrykk (Edmondson, 2002).  

 

Videre hevder hun at psykologisk trygghet i større grad enn tillit reduserer den 

mellommenneskelige risikoen i organisasjoner, og på denne måten i større grad tilrettelegger 

for læring. Edmondson (2002) definerer psykologisk trygghet sik: ”Psychological safety 

describes individuals’ perceptions about the consequences of interpersonal risks in their work 

environment.” (s. 6). Hun hevder også at det er avgjørende for organisasjoner å legge til rette 

for kollektiv læring. For å skape et fundament for effektiv læring her, er det essensielt å skape 

forhold for psykologisk trygghet (Edmondson, 2002).  

2.2.5 Foreløpig oppsummering 

I dette delkapittelet har jeg tatt for meg tverrfaglig samarbeid som arbeidsform. Det ser ut til 

at litteraturen på feltet er samstemte omkring viktigheten av denne arbeidsorganiseringen. 

Tverrfaglig samarbeid kan gi mer innovative resultater (Newell et al., 2009), og regnes som 

en nødvendighet i dagens arbeidsliv (Levina & Vaast, 2015; Lauvås & Lauvås, 2004). I 
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tillegg ble også tillitsbegrepet og Edmondsons (2002) perspektiver på psykologisk trygghet 

redegjort for, da dette ser ut til å være viktige begreper i tilknytning til tverrfaglig samarbeid.  

 

Forfatterne ser også ut til å operere med et praksisorientert perspektiv på kunnskap. Lauvås & 

Lauvås (2004) hevder at taus kunnskap er like viktig som faglig viten. For å beherske et slikt 

tverrfaglig samarbeid i organisasjoner, viser Levina & Vaast (2005) til evnen til å overkomme 

kunnskapsgrenser som avgjørende. Her peker de på hindringer som taus kunnskap, kunnskap 

som ofte er forankret i praksis. Poenget er å engasjere deltakerne i et tverrfaglig samarbeid i 

praksiser som gjør det mulig å overkomme kunnskapsgrensene som oppstår (Levina & Vaast, 

2005). Levina & Vaast (2005) sin bruk av sentrale begreper i Carliles teori gir en naturlig 

overgang til hans rammeverk, som også vil være en sentral del av det analytiske rammeverket 

i denne studien.  

 

Carlile (2002, 2004) hevder også at kunnskapsdeling og arbeid på tvers av fag er avgjørende 

for å utvikle nye produkter og tjenester. Som nevnt tidligere legger han et praksisorientert 

perspektiv på kunnskap til grunn for sin forskning, da han ser kunnskap som lokalisert og 

forankret i praksis. På bakgrunn av dette synet på kunnskap, hevder han at: ”[…] when 

workin across functions, consequences often arise, that generate problematic knowledge 

boundaries” (Carlile, 2002, s. 442). Til tross for kravet om kunnskapsdeling i tverrfaglig 

samarbeid for å utvikle nye produkter og tjenester, hevder han også at det kan oppstå 

kunnskapsgrenser når man bringer de ulike aktørene sammen. Kunnskapsgrenser vil være 

fokusområde i neste delkapittel. Her vil jeg ta utgangspunkt i Carliles (2002, 2004) 

rammeverk for hvordan kunnskapsgrenser mellom aktører i et tverrfaglig samarbeid kan 

overkommes.  

2.3 Kunnskapsgrenser – Paul Carlile  

For å fremme innovasjon beskrives tverrfaglig samarbeid – arbeid på tvers av 

kunnskapsgrenser – som avgjørende, samtidig kan dette være en hindring for innovasjon 

(Carlile, 2002). Grunnen til dette er Carliles (2002, 2004) praksisorienterte perspektiv på 

kunnskap, kunnskap som ofte er nedfelt og knyttet til en gitt spesialisert praksis. Når man 

igjen skal dele sin praksisknyttede kunnskap på tvers av disipliner, kan denne kunnskapen 

være opphavet til kunnskapsgrenser ved at den blir vanskelig å dele. Det kan også være 
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vanskelig å dra nytte av andres kunnskap, da den er utviklet i en annen praksis (Carlile, 2002). 

Carlile (2002, 2004) har utarbeidet sitt teori for å overkomme slike kunnskapsgrenser, og 

beskriver sitt bidrag til feltet som et rammeverk for å: ” […] managing knowledge across 

boundaries […]” (Carlile, 2004, s. 555). For å kunne lage et rammeverk med forskjellige 

tilnærminger for å håndtere kunnskapsgrenser hevder Carlile (2004) at det er viktig å få en 

forståelse av kompleksiteten ved grenser. Han viser til tre egenskaper ved kunnskap på en 

grense for å forstå denne kompleksiteten, som jeg vil gjøre rede for i fortsettelsen. 

2.3.1 Forskjell, avhengighet og nyhetsgrad 

Carlile (2004) bruker begrepene ”difference”, ”dependence” og ”novelty” for å beskrive 

egenskaper ved kunnskap som eksisterer ved grenser. Disse egenskapene utgjør også 

paradokset i Carliles (2002, 2004) teori, og kan forstås som betingelser for at 

kunnskapsgrenser oppstår. Kunnskapsgrensenes eksistens avhenger av at disse egenskapene 

gjør seg gjeldende. Videre vil jeg redegjøre for hver av egenskapene ved kunnskap på en 

grense.  

 

Difference har jeg valgt å oversette til forskjell. Dette omhandler forskjell i mengde og type 

kunnskap. Å utvikle en kompleks tjeneste krever forskjellige typer kunnskap. Denne 

kunnskapen kan være domenespesifikk for hver enkelt aktør, og knyttet til praksis innenfor 

forskjellige domener. Dette kan igjen føre til forskjell i ”[…] levels of experience, 

terminologies, tools, and incentives that are unique to each specialized domain.” (Carlile, 

2004, s. 556). Hver aktør kan altså ha erfaring, fagterminologi og arbeidsverktøy som er unike 

for sitt arbeidsfelt, knyttet til en gitt praksis. Dermed blir denne kunnskapen vanskelig å dele. 

Innsatsen som kreves for å dele egen og ta i bruk kunnskap innenfor andre domener på en 

hensiktsmessig måte, øker i takt med mengden av domenespesifikk kunnskap. Det samme 

gjelder også for ulike typer kunnskap. Flere ulike typer kunnskap krever også større innsats 

for å dele, samt ta i bruk denne kunnskapen på tvers av fag (Carlile, 2004, s. 556).  

 

Dependence oversetter jeg til avhengighet. Dette begrepet omhandler hvordan ulike aktører 

med domenespesifikk kunnskap må samarbeide, og ta høyde for hverandres kunnskap for å nå 

felles mål. I avsnittet over ser man hvordan Carlile (2004) beskriver forskjellig kunnskap som 

avgjørende for å skape nye komplekse produkter eller tjenester. I en slik situasjon – hvor 

individer med ulik kunnskap skal samarbeide – innebærer det også en gjensidig avhengighet 
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av hverandres domenespesifikke kunnskap. Hvis avhengigheten av andre aktører øker, øker 

også kompleksiteten. Det kreves dermed større innsats for å dele egen, samt ta i bruk andres 

kunnskap (Carlile, 2004, s. 557).  

 

Novelty har jeg valgt å oversette til nyhetsgrad. Produktutvikling kan være et godt eksempel 

for å illustrere dette. En kundes behov for nye tjenester eller produkter kan føre til nye krav 

fra aktører fra forskjellige domener som samarbeider om å utvikle et produkt. Når dette kravet 

om noe nytt kommer, øker også kravet til ny kunnskap knyttet til praksisen innenfor de ulike 

domenene. Ny kunnskap må deles, og man må ta i bruk andres nye, ukjente kunnskap. Når 

dette oppstår kan en felles kunnskap på tvers av domenene være fraværende. Det som 

karakteriserer ”novelty” eller nyhetsgrad og skiller det fra usikkerhet som begrep er at 

nyhetsgrad viser til at noe nytt ikke alltid kan gjenkjennes som noe ukjent (Carlile, 2004). De 

ulike aktørene i et tverrfaglig samarbeid kan gjenkjenne det som er nytt på feil måte: ”[…] 

misrecognizing what is novel as something that is already known.” (Carlile, 2004, s. 557). 

Som man kan se av figuren under endrer kunnskapsgrensene seg i takt med den økende 

nyhetsgraden, og Carlile (2004) hevder at når nyhetsgraden øker, mangler man ofte felles 

kunnskap for å kunne dele, og ta i bruk domenespesifikk kunnskap på en grense. Som man 

også kan se av denne figuren, viser Carlile (2002, 2004) til tre typer kunnskapsgrenser: 

syntaktiske, semantiske og pragmatiske. Disse vil redegjøres for videre i kapittelet.  

 

 

Figur 1: Integrert rammeverk for å håndtere kunnskap på tvers av grenser (Carlile, 2004, s. 558). 
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Egenskapene til kunnskapen på en grense utgjør også paradokset i Carliles (2002, 2004) teori. 

Man er avhengig av forskjellige typer kunnskap, som er avhengig av hverandre for å skape en 

ny kompleks tjeneste eller produkt. Samtidig er disse egenskapene også opphavet til 

kunnskapsgrenser, ved at de bærer med seg utfordringer ved å dele egen og ta i bruk andres 

kunnskap. Graden av nyhet ved kunnskapen som kreves av de ulike aktørene bestemmer 

kompleksiteten ved en kunnskapsgrense (Carlile, 2004).  

2.3.2 Syntaktiske, semantiske og pragmatiske kunnskapsgrenser  

Som beskrevet tidligere hevder Carlile (2002, 2004) at kunnskap og kunnskapsdeling spiller 

en avgjørende rolle i utviklingen av nye produkter og tjenester. Samtidig beskriver han også 

kunnskap som kilden til kunnskapsgrenser, som gjør det vanskelig å dele kunnskap. 

Kunnskapsgrenser kan oppstå når mennesker skal samarbeide om nye løsninger, hvor det 

stilles krav til samhandling og samarbeid. Hvis dette samarbeidet består av mennesker med 

ulik faglig bakgrunn kan det være utfordrende å finne en felles språklig forståelse, da både 

fagterminologi og forståelse av oppgaven kan variere. De ulike aktørene kan ha ulike 

interesser, som også kan være en utfordring for samarbeidet. Hvilke utfordringer man står 

overfor har betydning for hvilke kunnskapsgrenser som må overkommes, samt hvordan de 

kan overkommes. Carlile (2002, 2004) viser til tre typer kunnskapsgrenser som forandrer seg 

i takt med økende nyhetsgrad: Syntaktiske, semantiske og pragmatiske. Carlile (2004) hevder 

at man må overføre, oversette og forvandle kunnskap i henhold til figur 1 for å overkomme 

disse grensene. Dette vil redegjøres for videre i kapittelet.  

 

Syntaktiske kunnskapsgrenser er primært knyttet til informasjonsflyt og språklige eller 

grammatiske problemer som kan oppstå mellom mennesker i tverrfaglig samarbeid. 

Grammatikk, språk og symboler kan ilegges ulik mening blant aktørene i en gruppe, noe som 

igjen kan føre til ulik forståelse av det som blir kommunisert (Carlile, 2004). Et eksempel kan 

være: ”[…] someone from England may use the term ‘boot’ where someone from the United 

States may use the term ‘trunk’ to describe the space, usually at the back of the car where 

luggage can be stored” (Newell et al., 2009, s. 85). Dette kan være en kunnskapsgrense da det 

i dette tilfellet vil oppstå en misforståelse mellom aktørene. For å overkomme denne 

kunnskapsgrensen er det behov for å overføre kunnskapen. Dette kan gjøres gjennom å 

utvikle et felles språk som kan brukes av de ulike aktørene i et tverrfaglig samarbeid. 
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Semantiske kunnskapsgrenser er knyttet til fortolkning og forståelse hos aktører, noe som 

igjen kan være en utfordring for kommunikasjon og samarbeid. Selv om det skulle finnes et 

felles språk – som kan være med på å håndtere en syntaktisk grense – kan man med den 

semantiske tilnærmingen tenke seg at det kan være en forskjell blant aktørenes tolkning av det 

som blir kommunisert. Dette kan være en utfordring for kommunikasjonen, og dermed en 

utfordring for det tverrfaglige samarbeidet (Carlile, 2002). For å håndtere en slik grense, må 

man kunne se ting fra andres perspektiv, noe som kan gjøres ved å oversette kunnskapen til et 

perspektiv som alle kan forstå. Når nyhetsgraden øker, øker også kravet til forskjellig 

kunnskap, og de ulike aktørene blir dermed mer avhengig av hverandres kunnskap. I slike 

omstendigheter er ikke lenger et felles språk dekkende for å oversette kunnskap, som på en 

syntaktisk grense. Man må oversette kunnskapen til et perspektiv som alle er i stand til å 

forstå, og først da kan alle aktørene kan verdsette kunnskapen som finnes (Carlile, 2004; 

Newell et al., 2009). Oppsummert må kunnskapen oversettes for å frembringe en forståelse av 

hverandres perspektiver og kunnskap. For å forstå hverandres argumentasjon, må man ha en 

forståelse for hverandres perspektiver. Newell et al. (2009) viser til dette eksempelet: 

 

For example, one person from an engineering background trying to communicate to 

another from a legal background may need to take the perspective of the lawyer in 

terms of trying to explain the risks associated with a particular technological solution, 

because risks are going to mean different things to these two parties (…) (s. 86). 

 

Pragmatiske kunnskapsgrenser oppstår når forskjellige interesser mellom de involverte 

aktørene i det tverrfaglige samarbeidet gjør seg gjeldende. Man kan altså forstå hverandres 

fagspråk og kunne ta andres perspektiver, men likevel være uenig i hvordan en oppgave skal 

løses, da dette kan føre til en uønsket endring i egen praksis. Nyhetsgraden er av så betydelig 

størrelse at den genererer ulike interesser blant aktørene, noe som hemmer delingen av 

kunnskap (Carlile, 2004). Man kan verdsette hverandres kunnskap, men det er ikke dermed 

gitt at man er enig om en løsning, da man vektlegger ulike aspekter av hvilken kunnskap som 

er viktigst. Slike avvikende interesser hindrer aktørene i å dele og benytte seg av hverandres 

kunnskap. For å håndtere disse negative konsekvensene som kan oppstå, vektlegges 

viktigheten av å forstå konsekvensen av ulikheter, men også at disse ulikhetene avhenger av 

hverandre. Hver aktør må være villig og kapabel til å endre eller tilpasse sin egen kunnskap, 

samt endre og ta i bruk viktig kunnskap fra en annen disiplin (Carlile, 2002). 
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For å overkomme kunnskapsgrenser viser Carlile (2002) til grenseobjekter, som dermed 

regnes som viktige muliggjørende faktorer for tverrfaglig samarbeid. Jeg vil i fortsettelsen gå 

nærmere inn på dette begrepet.  

2.3.3 Grenseobjekter  

Susan Leigh Star & James R. Griesemer (1989) regnes som grunnleggerne av begrepet 

grenseobjekt, med sin studie av samarbeidet mellom ulike aktører ved et naturhistorisk 

museum. De hevder at grenseobjekter er nøkkelen for å få til et vellykket samarbeid mellom 

aktører fra ulike disipliner (Star & Griesemer, 1989). Grenseobjekter defineres som “[…] 

scientific objects which both inhabit several intersecting social worlds […] and satisfy the 

informational requirements of each of them.” (Star & Griesemer, 1989, s. 393). 

Grenseobjekter regnes dermed som objekter som legger til rette for at man skal kunne jobbe 

på tvers av ulike sosiale verdener, og samtidig tilfredsstiller de informative kravene til hver av 

dem. Jeg tolker dette som at de ulike aktørene må få bruke sin kunnskap, samtidig som 

grenseobjektet legger til rette for at de ulike aktørene kan samarbeide ved å jobbe på tvers av 

faglige grenser. Carilie (2002) har hentet inspirasjon fra Star & Griesemers (1989) teori i sin 

bruk av begrepet. I senere tid har Star (2010) videreutviklet teorien sin, og fremhever hva som 

ikke kan regnes som grenseobjekter. Da denne studien bygger på Carliles (2002, 2004) 

rammeverk, vil jeg også forholde meg til hans avgrensning av begrepet. En annen grunn til at 

jeg velger å gjøre det på denne måten er at Star (2010) sine refleksjoner rundt hva som ikke er 

et grenseobjekt kom noen år senere enn Carlile (2002, 2004) utviklet sitt rammeverk. 

 

Grenseobjekter defineres av Carlile (2002) som viktige muliggjørende faktorer for tverrfaglig 

samarbeid. Et grenseobjekt kan være både konkret og abstrakt, og Carlile (2002) påpeker at 

grenseobjekter er komplekse, da det er forskjellig hva som fungerer i ulike situasjoner: ”[…] a 

method or object that worked as a boundary object in one setting can become a boundary 

roadblock when taken to another setting.” (Carlile, 2002, s. 451). Gjennom sin forskning har 

Carilie (2002) likevel kommet frem til tre egenskaper hos verktøy, metoder eller objekter. 

Med disse egenskapene kan de karakteriseres som grenseobjekter i tverrfaglige settinger, ved 

at de er med på å løse problemer ved å utjevne forskjeller på en gitt grense (Carlile, 2002).  

 

Den første egenskapen til et grenseobjekt kan sammenlignes med den syntaktiske 

tilnærmingen til kunnskapsgrenser. Et grenseobjekt må etablere en felles syntaks eller språk 
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som gjør det mulig for menneskene i det tverrfaglige samarbeidet å presentere sin kunnskap 

(Carlile, 2002, s. 451). Dette er fundamentalt for et grenseobjekt, og en nødvendig egenskap 

for å overkomme enhver type kunnskapsgrense. Hvis de ulike aktørene i et samarbeid ikke 

legger den samme meningen i ordene som brukes for å dele og oppbevare kunnskapen, kan 

kunnskapen skade mer enn den hjelper. Når nyhetsgraden øker, møter man på en semantisk 

kunnskapsgrense, som man også kan se av figur 1, og en annen egenskap kreves av 

grenseobjektet (Carlile, 2002).  

 

Et effektivt grenseobjekt ved en semantisk kunnskapsgrense gir menneskene involvert 

konkrete midler for å lære om deres forskjeller og avhengigheten av hverandre på tvers av en 

gitt grense (Carlile, 2002, s. 452). En måte å gjøre dette på kan være å gi hvert individ 

muligheten til å spesifisere hva de kan, og hva de ser som en utfordring så konkret som mulig. 

Dette kan gjøre at andre aktører kan identifisere kunnskapen denne personen sitter på, samt at 

de forstår at samarbeidet er avhengig av denne kunnskapen (Carlile, 2002).  

 

På en pragmatisk grense kreves det at et effektivt grenseobjekt legger til rette for en prosess 

hvor individene i et tverrfaglig samarbeid i fellesskap kan forvandle sin kunnskap (Carlile, 

2002, s. 452). Carlile (2002) bruker produktutvikling som eksempel for å illustrere dette. I et 

tverrfaglig samarbeid kan man møte på problemer, eller finne ut at kunnskapen man sitter på 

ikke er tilstrekkelig for å løse en oppgave. Man må da være i stand til å endre eller tilpasse 

kunnskapen sin til oppgaven som skal løses, noe som i dette eksempelet er utviklingen av et 

produkt. Hvis man møter på et slikt problem, og ikke er i stand til å endre sin tilnærming eller 

fremgangsmåte til det tverrfaglige problemet, kan kunnskapen man sitter på få en svært 

begrenset innvirkning på produktet. Poenget er at man må beherske det å endre innholdet i 

kunnskapen man sitter på for å være i stand til å anvende den. Et effektivt grenseobjekt på en 

pragmatisk kunnskapsgrense må legge til rette for en slik prosess (Carlile, 2002).  
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Tabell 2: Typer kunnskapsgrenser, kategorier og karakteristikk av grenseobjekter (Carlile, 2002, s. 453). 

 

Videre har Carlile utviklet sin teori til å omhandle noe mer enn bare arbeidspraksis, hvor han 

presenterer en annen måte å betrakte kunnskap og kunnskapsgrenser på i samarbeid med 

Jennifer Howard-Grenville. Forfatterne tar utgangspunkt i hans rammeverk, men fokuserer i 

større grad på maktforholdet mellom ulike kunnskapsregimer. 

2.3.4 Kunnskapsregimer 

I redegjørelsen over problematiseres deling av domenespesifikk kunnskap i tverrfaglig 

samarbeid, hvor deltakernes kunnskap kan være opphavet til kunnskapsgrenser. Carlile (2002, 

2004) viser til grenseobjekter som kan være med på å håndtere de ulike kunnskapsgrensene. 

Det som kan komme frem av Carliles (2002, 2004) rammeverk at man kan anta at fordelene 

av å implementere kunnskap på tvers av grenser veier opp for kostnadene dette bærer med 

seg. På bakgrunn av dette skrev Carlile i 2006 en artikkel i samarbeid med Jennifer Howard-

Grenville, hvor forfatterne tar utgangspunkt i Carliles perspektiver på kunnskapsdeling og 

kunnskapsgrenser. Her videreutvikles Carliles (2002, 2004) teori til å omhandle mer enn bare 

arbeidspraksis. De hevder her at utfordringene ved å integrere kunnskap på tvers av ulike 

domener er godt dokumentert, og Carliles (2002, 2004) metoder for å overkomme 

kunnskapsgrenser er anerkjente strategier for å håndtere disse utfordringene (Howard-

Grenville & Carlile, 2006). Det utelukkende fokuset på arbeidspraksis som presiseres av 

Grenville-Howard & Carlile (2006) kan tolkes som en begrensning ved Carliles (2002, 2004) 

rammeverk, da de ser behovet for at samarbeid må omhandle noe mer enn kun arbeidspraksis. 
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Videre hevder de at de ulike aktørene i tverrfaglig samarbeid ikke alltid er forent rundt et 

felles mål, og dermed ikke klarer å finne en felles måte å uttrykke egne eller forstå andres 

interesser. Man kan med andre ord ha forskjellige interesser som ikke nødvendigvis går 

overens med hverandres overordnede mål. Dette viser at kunnskapen hos de ulike aktørene i 

et tverrfaglig samarbeid ”[…] are not always convergent, and can be and sometimes should be 

seen as divergent” (Howard-Grenville & Carlile, 2006, s. 473). Dette viser til at ulike 

interesser som ikke stemmer overens med hverandres overordnede mål gjør at kunnskapen i et 

tverrfaglig samarbeid ikke alltid kan tilpasses andre aktører i samarbeidet, eller at aktørene 

ikke ønsker å dra nytte av hverandres kunnskap. Dette er forskjell i det Howard-Grenville & 

Carlile (2006) beskriver som kunnskapsregimer. Denne forskjellen går dypere enn forskjeller 

i arbeidspraksis, noe som primært er fokusområdet i Carliles (2002, 2004) rammeverk som er 

redegjort for tidligere.  

 

Kunnskapsregimer defineres som: ”[…] the nested connections between the material realities 

engaged by work practices, the work practices themselves, and the larger collective 

conventions that reflect and account for the appropriate use of such practices.” (Howard-

Grenville & Carlile, 2006, s. 474). Dette begrepet er dermed knyttet til de sammensatte 

forbindelsene mellom arbeidspraksisen i seg selv, det materielle som brukes i 

arbeidspraksisen og en intern overordnet oppfatning av hvordan arbeidspraksisen kan brukes 

på en gunstig måte. Kunnskapsregimer er dermed sammensetningen av alle disse aspektene. 

Å se på kunnskapsregimer som bestående av disse aspektene gir mulighet til å forstå hvordan 

et kunnskapsregime har mer makt enn et annet i et tverrfaglig samarbeid, noe som igjen kan 

identifisere kildene til uforenligheten mellom disse. Dette vil kanskje ikke komme like tydelig 

frem gjennom å undersøke arbeidspraksisen alene (Howard-Grenville & Carlile, 2006). Med 

denne forståelsen kan man se på hver aktør i et tverrfaglig samarbeid som et 

kunnskapsregime. Maktforholdet mellom aktørene ville blitt fremtredende, da det kan oppstå 

uenigheter knyttet til hva hver aktør kan bidra med i samarbeidet. Hver aktør har en mening 

om hva egen arbeidspraksis kan bidra med som ikke samsvarer med de andre aktørenes 

meninger. På bakgrunn av dette hevder Grenville-Howard & Carlile (2006) at man må 

akseptere at «[…] difference in knowledge at the boundary between groups are not always 

convergent […]” (Grenville-Howard & Carlile, 2006, s. 473), men at kunnskapen noen 

ganger må ses som avvikende.  
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I dette delkapittelet har jeg redegjort for Carliles (2002, 2004) rammeverk, og tatt for meg 

begrepet kunnskapsregimer. Dette begrepet er et resultat av Grenville-Howard & Carliles 

(2006) videreutvikling av Carliles (2002, 2004) rammeverk. De tar utgangspunkt i hans teori, 

men konkluderer med behovet for å se nærmere på kunnskapsregimer, noe som går dypere 

enn arbeidspraksis. Videre vil jeg redegjøre for det analytiske rammeverket for denne studien.  

2.4 Analytisk rammeverk for studien 

Teorien som er redegjort for i dette kapittelet har til hensikt å danne en ramme for analyse og 

diskusjon videre i oppgaven. Jeg ønsker primært å undersøke det tverrfaglige samarbeidet i 

Barnehjernevernet, og om det finnes noen kunnskapsgrenser her, i tråd med Carliles (2002, 

2004) rammeverk.  

 

Gjennom dette kapittelet har jeg tatt for meg hvorfor tverrfaglig samarbeid har blitt en viktig 

måte å jobbe på i dagens arbeidsliv. Å sette sammen mennesker fra ulike disipliner for å 

trekke på deres ulike kompetanse kan være med på å gi mer innovative resultater, som igjen 

kan gi organisasjoner et konkurransefortrinn (Carlile, 2002, 2004; Newell et al., 2009; Levina 

& Vaast, 2005; Østerlund & Carlile, 2003; Lauvås & Lauvås, 2004).  

 

Samtidig påpeker Carlile (2002, 2004) at kunnskap i tillegg til å være en kilde til innovasjon, 

også kan være en hindring for innovasjon. Han hevder at kunnskapsdeling i tverrfaglig 

samarbeid kan være utfordrende. Det kan oppstå kunnskapsgrenser mellom de ulike 

disiplinene i et tverrfaglig samarbeid, på grunn av blant annet ulikt språk eller ulike interesser 

blant aktørene (Carlile, 2002, 2004). På bakgrunn av dette utviklet han et rammeverk som kan 

bidra til å forklare hvilke utfordringer som finnes på grensen mellom ulike disipliner. 

Syntaktiske, semantiske og pragmatiske kunnskapsgrenser kan oppstå i et tverrfaglig 

samarbeid. Hvilke grenser som oppstår avhenger av hvor godt man forstår hverandre, hvor 

avhengig man er av hverandre, samt hvor ny og ukjent situasjonen er. Det sentrale ved denne 

kategoriseringen av kunnskapsgrenser er at kunnskap må overføres ved syntaktiske grenser, 

oversettes ved semantiske grenser og forvandles ved pragmatiske grenser (Carlile, 2002, 

2004). I tillegg viser Carlile (2002) hva som kjennetegner et effektivt grenseobjekt ved hver 

av disse grensene. 
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Carliles teori utgjør en stor del av det analytiske rammeverket i denne studien, med sitt 

praksisorienterte perspektiv på kunnskap. Det er derfor dette perspektivet jeg legger til grunn i 

denne studien. Man kunne også undersøkt arbeidskonteksten i Barnehjernevernet på andre 

måter ved å ta høyde for andre typer kunnskap, og dermed belyse andre sider ved 

kunnskapsbegrepet. 
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hvorfor jeg tok de valgene jeg gjorde i tilknytning til 

forskningsprosessen. På denne måten ønsker jeg å forklare hvordan jeg valgte å gjennomføre 

studien for å svare på problemstillingen på best mulig måte. Yin (2009) hevder at det finnes 

fordeler og ulemper ved alle forskningsmetoder, og at det derfor ikke finnes noen universell 

beste metode. Man må velge metode ut fra hva man ser som mest hensiktsmessig for å kunne 

svare på problemstillingen, og i dette kapittelet ønsker jeg å vise leseren hvilke valg jeg har 

tatt for å tjene nettopp dette formålet. Kapittelet deles inn i syv delkapitler, og er bygget opp 

slik: 3.1 gjør rede for det vitenskapsteoretiske grunnlaget for studien, og 3.2 tar for seg 

forskningsdesignet. I 3.3 gjøres det rede for de ulike metodene for datainnsamling, før fokuset 

rettes mot analyseprosessen i 3.4. I 3.5 gjøres det noen refleksjoner rundt studiens kvalitet, før 

jeg i 3.6 viser til de etiske vurderingene jeg har gjort i forskningsprosessen. I 3.7 

oppsummeres kapittelet.  

3.1 Vitenskapsteoretisk grunnlag 

Det vitenskapsteoretiske grunnlaget har betydning for hva forskeren søker informasjon om, og 

danner grunnlaget for forforståelsen jeg som forsker utvikler (Thagaard, 2009). I litteraturen 

rundt forskningsmetode skiller man gjerne mellom begrepene induktiv og deduktiv 

tilnærming. Induktive slutninger baserer seg på enkelthendelser, og man trekker konklusjoner 

ut fra disse. Eksempelet «alle svaner er hvite» er et klassisk eksempel på induksjon. Selv om 

alle svaner man har observert er hvite, vil sannsynligvis neste svane også være hvit. Likevel 

kan svanen ha en annen farge. Poenget er at man med en induktiv tilnærming aldri kan være 

hundre prosent sikker på en konklusjon (Ghauri & Grønhaug, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2015). Ved deduktive slutninger starter man med noe generelt og trekker slutninger til noe 

partikulært, og denne typen slutninger har den egenskapen at de er logisk gyldige (Ghauri & 

Grønhaug, 2010; Alvesson & Sköldberg, 2009).  

 

Thagaard (2009) oppsummerer ved å se på induksjon som empiribasert teoriutvikling, og 

deduksjon som utgangspunkt i tidligere teori. Abduksjon ses som et alternativ til induksjon og 

deduksjon. Forskning med en slik tilnærming preges av et samspill mellom disse: «Etablert 

teori representerer et utgangspunkt for forskningen, og analyse av mønstre i dataene gir 
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grunnlag for nye teoretiske perspektiver.» (Thagaard, 2009, s. 197). Dette er også tilfelle i 

min studie, hvor Carilies (2002, 2004) rammeverk har dannet grunnlaget for forskningen, og 

en tematisk analyse av mønstre i dataene gir grunnlaget for å si noe om hvordan 

kunnskapsdeling foregår, samt hvordan eventuelle kunnskapsgrenser overkommes i det 

tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet.  

3.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignet skal gi informasjon om undersøkelsens hva, hvor og hvordan (Thagaard, 

2009). Maxwell (2013) beskriver kvalitative forskningsdesign som interaktive, og mener at 

mange har et for lineært syn på forskningen som prosess. I en forskningsprosess kan det skje 

noe med en komponent som får konsekvenser for en annen, noe som krever rom for 

fleksibilitet i forskningsprosessen. Thagaard (2009) hevder også at kvalitative metoder ofte 

kjennetegnes av et fleksibelt forskningsopplegg, hvor forskeren arbeider parallelt med ulike 

deler av forskningsprosessen. Dette kan føre til at det blir et gjensidig påvirkningsforhold 

mellom de ulike prosessene, som utforming av problemstilling, datainnsamling, samt analyse 

og diskusjon.   

 

I fortsettelsen vil jeg gjøre rede for sentrale prinsipper i kvalitative casestudier for å beskrive 

hvorfor dette er en adekvat tilnærming til forskningsprosessen i min studie. ”En utbredt 

oppfatning er at case-studier omhandler en empirisk avgrenset enhet, som en gruppe eller en 

organisasjon” (Thagaard, 2009, s. 49). Man kan argumentere for at barnevernsatsingen 

Barnehjernevernet omfatter en slik avgrenset enhet, da man har valg ut barneverntjenesten og 

et begrenset antall barnehager til å starte opp denne satsingen. Senere er tanken at også flere 

instanser skal inkluderes. Et annet viktig poeng er at casestudier er en forskningsstrategi som 

fokuserer på å forstå dynamikken innenfor en gitt setting (Eisenhardt, 1989). Man kan 

argumentere for at dette også er tilfelle i min studie, hvor jeg fokuserer på samarbeidet 

mellom de barnehageansatte og de ansatte i bydelen i en ny satsing i Bydel Gamle Oslo. Yin 

(2009) hevder at behovet for casestudier har utspring i et ønske om å forstå komplekse, 

sosiale fenomener ved å gå i dybden på de aktuelle fenomenene og studere dem i deres 

naturlige kontekst. En casestudie gjør det mulig for forskeren å fokusere på en gitt case og 

beholde et helhetlig og virkelig perspektiv, for eksempel ved å fokusere på organisatoriske 

prosesser eller atferd i mindre arbeidsgrupper. Yin (2009) påpeker videre at casestudie er en 



31 

 

relevant metode hvis forskningsspørsmålene krever omfattende, dyptgående beskrivelser av 

sosiale fenomener.  

 

Dette samsvarer med hva som er tilfelle i Barnehjernevernet, som er min case. Her har både 

barneverntjenesten og barnehagene blitt utsatt for en organisatorisk prosess. 

Barnevernstjenesten i Bydel Gamle Oslo er utsatt for en organisatorisk endringsprosess ved at 

Barnehjernevernet fordrer samarbeid med flere instanser. Dette er også en endring i måten å 

jobbe med barnevernssaker for de andre involverte, da man gjennom et tett samarbeid må 

forholde seg til flere ulike instanser. For de ansatte i barnehagene endres også måten å jobbe 

med slike saker da mye av ansvaret legges hit. Med økt fokus på tidlig innsats for å oppdage 

barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep tidlig, får barnehagene mye av ansvaret for å 

oppdage dette. Bakgrunnen for denne ansvarsfordelingen er at barnehagene er den instansen 

som tilbringer mest tid med barna, og at de dermed har best grunnlag for å oppdage 

bekymringer først. Walsham (1995) hevder også at kvalitativt fortolkende studier, som for 

eksempel casestudier kan bidra til å gi blant annet rike innsikter i casen man studerer.  

3.3 Datainnsamling 

Som utgangspunkt for all forskning ligger et spørsmål eller en problemstilling man ønsker å 

finne svar på, og man må gjennomføre aktiviteter med det formål å belyse eller besvare 

problemstillingen (Kleven, 2014a; Maxwell, 2013). Det er nettopp dette – å besvare 

problemstillingen – som er bakgrunnen for mitt valg av metode for datainnsamling. Jeg 

ønsker å undersøke spørsmålene i tilknytning til problemstillingen sett fra informantenes 

ståsted, og det er deres subjektive forståelse og opplevelse jeg er ute etter. For å få til dette 

mener jeg det er mest hensiktsmessig å samle inn data ved bruk av intervju, observasjon og 

dokumentanalyse. Observasjon og dokumentanalyse ble gjennomført for å gjøre meg kjent 

med fenomenet jeg skal undersøke i praksis, samt personene jeg skal intervjue. Intervju vil gi 

innsikt i informantenes subjektive opplevelse og forståelse av dette fenomenet (Thagaard, 

2009). Creswell (2013) påpeker i tillegg at kvalitativ metode er godt egnet i casestudier.  

 

Da dette er en casestudie valgte jeg intervju som primærmetode, og det er data samlet inn her 

som i stor grad vil danne grunnlaget for analyse og diskusjon i kapittel 4 og 5. 

Dokumentanalyse og observasjon ble benyttet som supplerende metoder for å gi en bedre 
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forståelse av satsingen som helhet, samt hvordan Bydel Gamle Oslo arbeider med 

Barnehjernevernet. Det ble gjennomført intervju med 6 informanter. Observasjonen foregikk i 

ved at jeg deltok på møter og andre aktiviteter i regi av bydelen for å få en inngående 

forståelse av hvordan de arbeider med Barnehjernevernet. Dokumentanalyse ble primært 

brukt for å gi verdifull innsikt og informasjon om Barnehjernevernet, samt bakgrunnen for 

denne satsingen. I 3.5 vil jeg gjøre rede for hver av disse metodene. Da dette er en casestudie, 

vil jeg i fortsettelsen gjøre rede for viktige prinsipper her.  

 

Bakgrunnen for at jeg i hovedsak ønsket å bruke intervju og observasjon som strategi for 

datainnsamling er begrunnet med at disse metodene har potensiale til å komplementere 

hverandre. Dette kan igjen være med på å øke validiteten på dataen som presenteres i studien 

(Thagaard, 2009). Gjennom observasjon ønsket jeg å ta del i deres arbeidshverdag, og på 

denne måten få bedre kjennskap til det som utspiller seg i deres daglige arbeid (Creswell, 

2014). Videre ønsket jeg å intervjue for å få en mer dyptgående forståelse av hvordan 

informantene opplever og reflekterer over sin situasjon (Thagaard, 2009). I tillegg gir 

intervjuene muligheten til å se om det som ble observert stemmer over ens med informantenes 

opplevelse av ulike fenomener.  

 

Barnehjernevernet er som nevnt foreløpig er i en oppstartsfase i Bydel Gamle Oslo, og jeg 

fikk tilgang til å gjennomføre studien min her. Jeg deltok på møter mellom barnehage og 

barneverntjenesten for å observere, i tillegg til at jeg gjennomførte intervjuer med 3 

informanter fra barneverntjenesten og 3 barnehageansatte. I tabellen under presenteres 

informantene.  

 

Informanter Arbeidssted  

Informant 1 Barneverntjenesten 

Informant 2 Barneverntjenesten 

Informant 3 Barneverntjenesten 

Informant 4 Barnehage 

Informant 5 Barnehage 

Informant 6 Barnehage 

Tabell 3: Informantoversikt.  
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3.3.1 Intervjuing 

Kvalitativt intervju er godt egnet hvis en søker å forstå verden fra intervjupersonenes side, og 

kan brukes for å konstruere kunnskap i interaksjonen mellom den intervjuede og intervjueren 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 20-21). I denne oppgaven var målet med intervjuet å hente inn 

beskrivelser av den intervjuedes livsverden for å kunne fortolke betydningen av den. Derfor 

valgte jeg å gjennomføre semistrukturerte livsverdenintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Semistrukturerte intervjuer er en mellomting mellom en åpen samtale og et lukket 

spørreskjema. Kvalitative forskningsintervjuer kalles ofte ustandardisert eller ustrukturerte 

fordi det finnes få strukturerte prosedyrer for hvordan intervjuene skal gjennomføres, og 

mange beslutninger omkring hvordan intervjuet gjennomføres metodisk må tas underveis i 

intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette samsvarer også med Thagaards (2009) 

kategorisering. Hun hevder at et kvalitativt forskningsintervju kan utformes på flere ulike 

måter, og kategoriserer et delvis strukturert intervju som en mellomting mellom to 

ytterpunkter. En åpen samtale uten særlig struktur som det ene ytterpunktet, og det andre 

ytterpunktet er et strukturert intervju med forhåndsutformede spørsmål, hvor rekkefølgen på 

spørsmålene i stor grad også er forhåndsbestemt (Thagaard, 2009). Å utvikle en intervjuguide 

på forhånd var med på å strukturere intervjuet, da jeg på denne måten sørget for at 

spørsmålene berørte de mest sentrale områdene i henhold til problemstillingen min. Samtidig 

ga jeg informantene mulighet til å utdype hvis noe skulle være uklart eller komme med 

relevante eksempler der det var rom for det. Der intervjuguiden bidro til å strukturere 

intervjuet, var muligheten for utdypninger fra informantene med på å gjøre intervjuet 

ustrukturert. Samtalen kunne ta en annen retning enn jeg hadde tenkt på forhånd, noe som 

kunne vært unngått ved bruk av et mer strukturert intervju eller et spørreskjema.  

 

Valg av informanter ble gjort med utgangspunkt i forhåndsbestemte utvalgskriterier. Et av 

utvalgskriteriene tar utgangspunkt i hvem jeg antar har kjennskap til, og informasjon om 

arbeidet i barnehjernevernet. Dette samsvarer med Ryens (2002) prinsipp om at man i 

utvelgelsen av informanter bør oppsøke mennesker man antar at sitter på informasjon som 

kan bidra til å belyse problemstillingen. Informantene som deltok i undersøkelsen var enten 

barnehageansatte som hadde vært igjennom forelesningsrekken som er utviklet av bydelens 

barnevernstjeneste, eller ansatte i barnevernstjenesten som hadde vært med på å utforme 

forelesningsrekken for de ansatte i barnehagene. Dette samsvarer med Thagaards (2009) 

perspektiver, som hevder at kvalitative studier baserer seg på strategiske utvalg. Det vil si at 
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man velger informanter ut fra egenskaper eller kvalifikasjoner som kan belyse 

problemstillingen og de teoretiske perspektivene som danner grunnlaget for studien. Selv om 

man antar at dette er personer som sitter på informasjon som kan være relevant for å belyse 

problemstillingen, kan man ikke være sikker på at dette stemmer før i etterkant av 

datainnsamling og analyse (Jacobsen, 2005). 

 

Det andre utvalgskriteriet jeg tok utgangspunkt i er variasjon. Jeg ønsket å undersøke hvordan 

de ansatte på forskjellige nivåer i barnehagene og barneverntjenesten opplever 

kunnskapsdelingen i Barnehjernevernet. For å øke variasjonen i enda større grad ønsker jeg at 

informantene i skulle ha ulik utdanningsbakgrunn og erfaring, dette fordi det er et bredt 

spekter blant de ansatte i både barnehagene og barnevernstjenesten når det kommer til 

utdanning, alder og erfaring. Jeg gjorde det på denne måten da jeg anså dette som mest 

relevant for å få et sammenligningsgrunnlag. Dette gir meg den muligheten at jeg kan se 

likheter og ulikheter mellom deres utdanningsnivå, stilling, erfaring og opplevelser av 

kunnskapsdelingen i det tverrfaglige samarbeidet, noe som poengteres som et viktig poeng av 

Jacobsen (2005).  

 

Intervjuet tok utgangspunkt i spørsmål i intervjuguidene (se vedlegg 4 og 5). Intervjuguidene 

ble utarbeidet med utgangspunkt i teori – først og fremst Carliles rammeverk – samt det jeg 

hadde observert i møtene. Dette ga meg mulighet til å stille spørsmål knyttet til deres 

arbeidshverdag, og som informantene dermed oppfatter som relevante. I tillegg kunne jeg få 

svar på spørsmål tilknyttet teorien som brukes i denne studien. Thagaard (2009) hevder at det 

er viktig at informantene føler seg trygge for å dele sine erfaringer. For å legge til rette for at 

informantene skal føle seg trygge må man skape en tillitsfull atmosfære i intervjusituasjonen 

(Thagaard, 2009). For å holde fast ved dette prinsippet valgte jeg å starte intervjusituasjonen 

med en innledende samtale, hvor informantene fikk mulighet til å fortelle om sin 

utdanningsbakgrunn, erfaring og daglige arbeidsoppgaver. I fortsettelsen gikk intervjuguiden 

over til spørsmål som dreier seg om mer faglige temaer. Først fikk informantene spørsmål om 

kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet, før spørsmålene i større 

grad omhandlet forelesningsrekken som informantene enten har vært med på å lage, eller vært 

igjennom i form av undervisning. Avslutningsvis fikk informantene mulighet til å tilføye noe 

mer dersom de skulle forvente at jeg skulle komme inn på andre ting de opplever som viktig. 
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For å bli vant med intervjusituasjonen, samt lære meg å kjenne intervjuguiden vurderte jeg det 

som hensiktsmessig å foreta pilotintervjuer (Creswell, 2014). Ved å gjøre meg kjent med 

intervjuguiden på denne måten, valgte jeg å pilotere intervjuene gjennom prøveintervjuer med 

personer som jobber på en tilnærmet lik måte som informantene i studien. Dette var med på å 

gjøre intervjuene så virkelighetsnære som mulig. Intervjuguide 1 (vedlegg 4) ble pilotert på en 

finansrådgiver som har mye erfaring med å delta på kurs, mens intervjuguide 2 (vedlegg 5) 

ble pilotert på en leder som til daglig jobber med å kurse andre ansatte. Jeg gjorde opptak av 

begge prøveintervjuene, slik at jeg kunne høre på intervjuene i ettertid. Dette ga meg verdifull 

erfaring med intervjusituasjonen, spesielt å tilpasse meg intervjuobjektet og ikke avbryte for 

tidlig. Etter prøveintervjuene fikk jeg som ønsket tilbakemelding fra intervjuobjektene på min 

tilnærming til intervjusituasjonen. Her tok jeg til meg gode råd som for eksempel å ha en mer 

«uformell tone» i spørsmålsstillingen. 

 

Jeg gjennomførte intervjuer med 3 barnehageansatte og 3 ansatte fra barneverntjenesten. 

Intervjuene ble gjennomført på de respektive arbeidsstedene, med unntak av ett intervju. 

Bakgrunnen for dette er at den ene informanten var i permisjon, men ønsket likevel å delta i 

studien. Å gjennomføre intervjuene på stedene hvor informantene jobber var med på å øke 

den økologiske validiteten (Cicourel, 1982). Ryen (2002) fremhever viktigheten av å ta seg 

tid til småprat før selve intervjuet starter. For å skape en trygg atmosfære i intervjusituasjonen 

forsøkte jeg å holde en uformell tone, og gi informantene mulighet til å stille spørsmål dersom 

noe var uklart rundt intervjusituasjonen. Da jeg og informanten var klar startet jeg 

båndopptakeren.  

 

En fordel ved å benytte båndopptaker er at jeg i etterkant får tilgang på ordrette sitater, samt at 

samtalen i større grad kan flyte naturlig enn hvis jeg måtte gjort notater samtidig (Jacobsen, 

2005). Kvale & Brinkmann (2015) poengterer at lydopptak kan gi den fordelen at man i 

ettertid kan gå tilbake og lytte for å få med seg tonefall og ordbruk. Jeg valgte å bruke egen 

mobiltelefon til å gjøre opptak.  

3.3.2 Observasjon 

”Deltakende observasjon innebærer at forskeren er til stede i de situasjoner hvor informantene 

oppholder seg, og systematisk iakttar hvorledes personene handler” (Thagaard, 2009, s. 65). 

Deltakende observasjon er en metode som regnes som godt egnet for å studere sosiale 
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relasjoner, da det gjør det mulig for forskeren å fokusere på hvordan mennesker forholder seg 

til hverandre, og egner seg også godt som supplement til intervju som metode (Thagaard, 

2009). Dette er bakgrunnen for at jeg valgte å benytte meg av observasjon som supplement til 

intervju. Thagaard (2009) viser til et skille mellom fullstendig observasjon og fullstendig 

deltakelse som to ytterpunkter i observatørens rolle i feltobservasjon. Ved fullstendig 

observasjon deltar ikke forskeren blant de som observeres, men har en mer tilbaketrukken 

rolle. Ved fullstendig deltakelse deltar forskeren i miljøet på lik linje med andre deltakere. 

Deltakende observasjon er den vanligste formen, og befinner seg et sted i mellom disse 

ytterpunktene. Det er denne rollen jeg valgte, da jeg ville ha en aktiv rolle i forholdet til mine 

informanter, og til en viss grad delta sammen med dem i deres arbeid. Jeg valgte denne rollen 

da den egner seg godt til å studere et nytt felt hvor jeg ikke har tilstrekkelig med 

forhåndskunnskaper til å gi en presis nok beskrivelse av hva prosjektet skal gi informasjon om 

(Thagaard, 2009). Jeg ønsket ikke å delta i alle deltakernes gjøremål, men å delvis delta i 

noen aktiviteter. ”Deltakelsen er delvis i den forstand at forskeren ikke gjør alt det deltakerne 

gjør, men samhandler med dem mens de gjør sine daglige aktiviteter” (Thagaard, 2009, s. 65).  

 

Å ta del i deltakernes aktiviteter ga meg muligheten til å få en bredere forståelse av 

deltakernes situasjon ved å utvikle kontakter som jeg kunne kommunisere med. Dette ga meg 

muligheten til å få tilbakemeldinger på forståelsen jeg utviklet underveis i observasjonen 

(Thagaard, 2009; Cresswell, 2014). Jeg så det som lite relevant å delta i det faglige arbeidet, 

da jeg ikke har tilstrekkelig med kompetanse og bakgrunnskunnskap til å bidra på dette feltet. 

Gjennom observasjonen gjorde jeg også ustrukturerte feltnotater for å notere meg atferden og 

aktivitetene hos deltakerne, noe som fremheves som et viktig poeng av Cresswell (2014). 

Observasjonen foregikk ved at jeg deltok på to møter. Ett av møtene var et dialogmøte 

mellom barneverntjenesten og en barnehage Bydel Gamle Oslo, hvor barneverntjenesten 

ønsket å følge opp det som ble kommunisert i forelesningene. Jeg deltok også på et internt 

møte i barneverntjenesten, hvor man diskuterte fremgangsmåten i Barnehjernevernet. I tillegg 

observerte jeg en hel dag ved Stangehjelpa for å få innsikt i hvordan man jobber her. Jeg så 

dette som relevant på bakgrunn av at Oslo kommune ønsker å hente inspirasjon fra denne 

måten å jobbe på. 
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3.3.3 Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse skiller seg fra andre forskningsmetoder ved at dokumentene som utgjør 

grunnlaget for analyse er skrevet for et annet formål enn det forskeren vil bruke dem til 

(Thagaard, 2009). Dokumentanalyse kan brukes i forskningsprosessen ved at forskeren tar 

utgangspunkt i sentral litteratur om temaet for studien, og følger opp referanser fra disse 

kildene (Thagaard, 2009). Dette ble gjort i teorikapittelet, der jeg redegjør for Carliles (2002, 

2004) rammeverk, og deretter ser på annen litteratur om dette temaet for å vurdere 

begrensningene ved hans teori.  

 

I denne studien ble dokumentanalyse også brukt for å gi meg sentral bakgrunnskunnskap om 

Barnehjernevernet i planleggingen av studien. Thagaard (2009) hevder at dokumentanalyse 

egner seg til nettopp dette, samt danne grunnlaget for planlegging av problemstilling og 

undersøkelsesopplegg. Hun viser til at forskeren kan analysere ”[…] et nettverk av kilder som 

gir data om undersøkelsens problemstilling.” (Thagaard, 2009, s. 63). Videre kan 

dokumentanalyse være med på å utforme studien ved at forskeren blir mer klar over «[…] hva 

undersøkelsen skal fokusere på, type utvalg som egner seg, og hvilke metoder som kan gi 

relevant informasjon” (Thagaard, 2009, s. 63). I oppstartsfasen av studien satte jeg meg inn i 

ulike dokumenter for å få en grunnleggende forståelse av Barnehjernevernet. Jeg så på 

YouTube-filmer, leste på nettsider, PowerPoint-presentasjoner og andre interne dokumenter. 

Alle disse inngår i Myers (2013) eksempler på dokumenter, som hevder at man kan oppnå en 

fyldigere forståelse av det man ønsker å studere enn man ville fått ved å bruke observasjon og 

intervju alene. Denne analysen var også med på å forme studien min slik Thagaard (2009) 

beskriver det. Jeg ble i større grad klar over tverrfagligheten i Barnehjernevernet, noe som 

gjorde at jeg så på tverrfaglig samarbeid som en relevant innfallsvinkel. I tillegg ble jeg også 

gjennom dokumentanalysen klar over at Barnehjernevernet foreløpig var i en oppstartsfase, 

med ansatte i barnevernet og barnehager som deltakere. Dette fikk konsekvenser for metodene 

jeg valgte for datainnsamling.  

 

I fortsettelsen vil jeg ta for meg analyseprosessen, fasen man som forsker går over til i 

etterkant av datainnsamlingen. Her henvender oppgaven seg tilbake til problemstillingen, med 

underliggende forskningsspørsmål. Dette på bakgrunn av at problemstillingen – i tillegg til 

det teoretiske grunnlaget – var med på å farge analysen. 
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3.4 Analyseprosessen 

Analyseprosessen er fasen man går inn i etter datainnsamlingen. Når man går over til 

analyseprosessen ”[…] refererer vi til den situasjonen hvor forskeren forlater kontakten med 

informantene og går over til å analysere og fortolke den teksten som er et resultat av arbeidet i 

felten.” (Thagaard, 2009, s. 110). Analyseprosessen er en elementær del av 

forskningsprosessen, da det er her forskeren skaper forståelse og mening av datamaterialet 

(Creswell, 2013). For min del innebærer det å plukke datamaterialet fra hverandre gjennom 

koding. Jeg brukte Nvivo, der jeg laget overordnede koder og temaer. Her fokuserte jeg på å 

lage relevante koder for fenomenet jeg ønsket å undersøke. Deretter påpeker Creswell (2013) 

at analyse innebærer å sette sammen datamaterialet igjen. Her henvender studien seg til 

problemstillingen, og søker å analysere med det formål å belyse forskningsspørsmålene denne 

studien bygger på:  

 

1. Hvordan tilrettelegges det for kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet? 

2. I hvilken grad finnes det kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? 

3. Hvis det finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? 

3.4.1 Transkripsjon 

”Å transkribere betyr å transformere, skifte fra en form til en annen.” (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 205). Transkripsjon av intervjuene er transformasjonen av en muntlig 

intervjusamtale, da intervjuene i denne prosessen konverteres til skriftlig tekst. Det er dette 

som gjør intervjuene tilgjengelig for analyse. Når datamaterialet på denne måten struktureres i 

tekstform blir det lettere å få oversikt over det, og i tillegg er denne struktureringen i seg selv 

en begynnelse på analyseprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015). Transkripsjonen av 

intervjuene var i stor grad med på å strukturere datamaterialet. Jeg gjennomførte alle 

transkripsjonene selv, og allerede her oppdaget jeg mønstre og sammenhenger i de ulike 

intervjuene som gjorde videre analysearbeid enklere. I transkripsjonen valgte jeg å skrive 

ordrett hva informantene sa. Dette innebærer at jeg tok med uttrykk som «ehm», «da» og 

«hehe» for å gjøre intervjuene så autentiske som mulig, med en tanke om at dette ville gjøre 

det enklere å sette seg inn i intervjusituasjonene når jeg leste transkripsjonene i etterkant. Når 

jeg bruker sitater fra transkripsjonene i analyse- og diskusjonskapitlet valgte jeg derimot å 
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ikke ta med slike uttrykk, fordi uttrykkene ikke tilfører noe med hensyn til å besvare 

problemstillingen.  

3.4.2 Tematisk analyse 

Braun & Clarke (2006) definerer tematisk analyse som ”[…] a method for identifying, 

analysing and reporting patterns (themes) within data.” (s. 79). De hevder videre at tematisk 

analyse er en godt egnet analysestrategi i kvalitative studier, og fremholder fleksibilitet som 

den viktigste fordelen ved denne strategien. Denne fleksibiliteten kan være med på å gi 

forskeren et detaljert, men likevel komplekst og fyldig datamateriale (Braun & Clarke, 2006). 

Analysen i denne studien bygger på Braun & Clarke (2006) sine seks faser for å gjennomføre 

tematisk analyse: 

 

4. Transkribere data: gjøre seg kjent med datamaterialet.  

5. Koding: systematisk koding av datamaterialet.  

6. Søke etter temaer: sortere koder i potensielle temaer. 

7. Gjennomgå temaene: sjekke om temaene kan relateres til kodene.  

8. Definere og velge ut temaer: analysere for å sile ut det spesifikke ved hvert tema. 

9. Produsere studien: produsere en vitenskapelig rapport av analysen.  

(Braun & Clarke, 2006, s. 87) 

 

Braun & Clarke (2006) påpeker at denne analysen ikke er en lineær prosess, hvor man går 

over fra én fase til en annen. Dette er heller ikke tilfelle i min studie, da jeg gjennom analysen 

har beveget meg mye frem og tilbake mellom de ulike fasene i prosessen. Videre presenterer 

Braun & Clarke (2006) også et skille mellom data som er gjenstand for analyse og all data 

som er samlet inn. De bruker begrepet «data corpus», som jeg velger å oversette til empirien 

for å beskrive all data som er samlet inn i et forskningsprosjekt. Begrepet datasett referer til 

dataene som trekkes ut og blir gjenstand for analyse. Som forsker står man overfor viktige 

valg i analyseprosessen, med hensyn til hva man trekker ut av empirien og som senere blir 

gjenstand for analyse. Poenget er at ikke all data er relevant for å besvare problemstillingen, 

og dette må velges ut på en systematisk måte. Dette opplevde jeg som en tidkrevende prosess, 

hvor jeg gjennom arbeidet med analysen fant nye koder som kunne være relevante for å 

besvare problemstillingen.  
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3.5 Refleksjoner rundt studiens kvalitet 

Rammeverket til Carlile (2002, 2004) har stått sentralt i denne studien, og har dermed vært 

med på å forme studien med hensyn til hvordan den har blitt designet, samt hvordan analysen 

har blitt farget. Det faglige fundamentet hos en forsker vil prege forståelsen av forskningens 

resultater, uavhengig av om forskeren prøver å utvikle et teoretisk perspektiv i nær relasjon til 

informantenes perspektiver (Thagaard, 2009). Forskerens forståelse vil alltid være en 

fortolkning av informantenes selvforståelse. Man vil se informantens situasjon utenfra, noe 

som vil gi en annen forståelse av fenomenene man forsker på enn informantens innenfra-

perspektiv. Dette vil skje fordi forskeren alltid vil være preget av sine faglige forutsetninger 

(Thagaard, 2009). Som beskrevet tidligere, gjøres denne studien med utgangspunkt i en enkelt 

casestudie. Yin (2009) argumenterer for at dette kan gi verdifull innsikt i situasjonen man 

undersøker, men påpeker også at en studie av flere case med større sannsynlighet vil være et 

sterkere studie. Det kan tenkes at dette er en begrensning ved denne studien. 

Tidsbegrensningen – som i stor grad påvirker denne studien – gjorde at jeg så det som mest 

hensiktsmessig å undersøke ett case alene, med det formål å forstå og utdype fenomener her.  

 

For å kunne si noe om studiens gyldighet og pålitelighet i kvalitativ forskning må man 

vurdere studiens validitet og reliabilitet (Ryen, 2002). Jeg vil i dette delkapittelet gjøre rede 

for disse begrepene og deres betydning. Validitet omhandler i hvilken grad en metode 

undersøker det den er ment å undersøke, og er dermed knyttet til spørsmålet om gyldigheten, 

eller graden av sikkerhet av tolkningen man kommer frem til gjennom en forskningsprosess 

(Thagaard, 2009; Lund, 2002). I metodelitteraturen er det vanlig å skille mellom begrepene 

indre og ytre validitet.  

3.5.1 Indre validitet 

Indre validitet viser til hvilke alternative forklaringer som er mulige, og et aspekt ved dette 

kan være om man har valgt egnede metoder for datainnsamling (Thagaard, 2009). Forskjellige 

metoder har ulike trusler mot validiteten, og Creswell (2013) hevder at man ved bruk av flere 

metoder vil styrke forskerens evne til å vurdere gyldigheten av funnene, samt overbevise 

leseren om denne gyldigheten. Maxwell (2013) fremhever særlig to trusler mot validiteten i 

kvalitativ forskning: researcher bias og reactivity. Researcher bias velger jeg å oversette til 

skjevhet, og omhandler hvilke deler av datamaterialet som utmerker seg for meg som forsker. 
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Min forforståelse som forsker vil prege hva som utmerker seg, noe som kan føre til en 

skjevhet i hvilke deler av datamaterialet jeg velger å jobbe videre med.  

 

Reactivity beskrives av Maxwell (2013) som forskerens påvirkning på informantene. Dette er 

sentralt i kvalitativ forskning da det informanten sier alltid vil være påvirket av meg som 

intervjuer og intervjusituasjonen. Å eliminere forskerens påvirkning er umulig, og målet i 

kvalitative studier bør heller være å ta høyde for forskerens påvirkning i slutningene man 

trekker (Maxwell, 2013). For å påvirke informantene i så liten grad som mulig fokuserte jeg 

på å ikke stille ledende spørsmål, men heller gi informantene rom til å uttrykke seg så åpent 

som mulig i intervjusituasjonene. I observasjonene forsøkte jeg å forholde meg passiv der jeg 

opplevde det som hensiktsmessig, og ikke forstyrre for å la situasjonene i så stor grad som 

mulig være knyttet til vanlig arbeidspraksis.  

3.5.2 Ytre validitet  

Ytre validitet omhandler hvordan forståelsen eller resultatene innenfor en studie også kan 

være gyldige i andre kontekster (Kleven, 2014b; Thagaard, 2009). Man kan ikke uten videre 

ta utgangspunkt i at et resultat fra én studie er gyldig for andre mennesker enn de som har 

deltatt i studien. Dette vil si at man som forsker må være forsiktig, slik at man ikke strekker 

gyldighetsområdet lenger enn man har grunnlag for (Kleven, 2014b). Hensikten med min 

studie er først og fremst å undersøke et fenomen i en gitt kontekst, snarere enn å generalisere 

funnene til en større enhet. Dette samsvarer med Andersens (2013) perspektiver på 

generalisering i casestudier, som hevder at casestudier har begrenset verdi når hensikten er å 

generalisere. Videre hevder han at casestudier ikke egner seg til dette fordi det verken er 

mulig eller ønskelig (Andersen, 2013). Det kan likevel være relevant å være oppmerksom på 

generaliseringsaspektet. Jeg må hele tiden være oppmerksom på å ikke uten videre hevde at 

funnene i studien er gyldig i andre kontekster. På en annen side vil jeg i denne studien gi rike 

innsikter i casen jeg studerer, i tråd med hva Walsham (1995) fremholder som muligheter ved 

casestudier.  

 

Yin (2010) fremhever imidlertid analytisk generalisering som en mulighet ved casestudier. 

Ved analytisk generalisering kan funn fra en enkelt casestudie brukes for å si noe om man 

ville funnet lignende resultater i tilsvarende situasjoner. Yin (2010) hevder at denne typen 

generalisering krever et nøye konstruert argument, og denne måten å generalisere på består av 
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to prosesser. Den første prosessen innebærer at forskeren må vise hvordan funnene i en 

casestudie er relevant i lys av en bestemt teori. Den andre prosessen innebærer å anvende 

samme teori for å vise til andre tilsvarende situasjoner hvor lignende hendelser kan oppstå 

(Yin, 2010). For å oppsummere er målet med denne studien å gi rike innsikter i casen jeg 

studerer, samt undersøke om man kan anvende samme teori for å undersøke om tilsvarende 

hendelser kan oppstå i lignende situasjoner som casen jeg studerer.  

3.5.3 Reliabilitet 

Spørsmålet om reliabilitet er som nevnt et spørsmål om forskningens pålitelighet – om man 

kan stole på resultatene av forskningen. I utgangspunktet var reliabilitet er begrep som er 

knyttet til spørsmålet om en annen forsker ville kommet frem til de samme resultatene ved å 

anvende samme metode (Creswell, 2014; Thagaard, 2009). Det har senere blitt diskutert om 

dette er en relevant tilnærming til begrepet i kvalitativ forskning der mennesker forholder seg 

til hverandre, men viser til viktigheten av prinsippet om etterprøvbarhet og åpenhet i 

forskningsprosessen (Thagaard, 2009). I kvalitativ forskning må forskeren ”[…] argumentere 

for reliabilitet ved å redegjøre for hvordan dataene er blitt utviklet i løpet av 

forskningsprosessen.” (Thagaard, 2009, s. 198). Dette kan gjøres gjennom en kritisk 

vurdering av forskningen for å undersøke om den den er utført på en pålitelig og 

tillitsvekkende måte. Man kan gjøre dette gjennom å gi en nøyaktig forklaring av metodene 

man benytter, samt reflektere over hvordan dette kan påvirke resultatet (Jacobsen, 2005; 

Thagaard, 2009).  

3.6 Etiske vurderinger 

Kvale & Brinkmann (2015) hevder at det i kvalitativ forskning kan være ”[…] en spenning 

mellom ønsket om å oppnå kunnskap og det å ta etiske hensyn” (s. 96). Creswell (2014) 

påpeker at forskning innebærer å samle inn data om mennesker, fra menneskene selv. Dette er 

også tilfelle i denne studien, da jeg undersøker menneskers rolle i deres arbeidshverdag, 

gjennom å innhente data fra disse menneskene. Etiske problemstillinger preger hele 

forskningsprosessen, noe som krever at man må gjøre etiske vurderinger fra begynnelsen av 

undersøkelsen til det endelige resultatet foreligger (Creswell, 2014; Kvale & Brinkmann, 

2015). Som forsker må jeg gjennom hele prosessen gjøre vurderinger om hvorvidt 
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forskningen medfører negative konsekvenser for menneskene jeg forsker på (Kvale & 

Brinkmann, 2015).  

 

Ettersom jeg arbeider med personopplysninger, var første steg for å gjennomføre forskningen 

i tråd med etiske retningslinjer å melde inn prosjektet, samt få godkjennelse av Norsk senter 

for forskningsdata (NSD). Da jeg gjennomførte denne studien innenfor et prosjekt som 

allerede var påbegynt, var min studie godkjent i god tid før jeg startet (se vedlegg 1).  

 

Videre utformet jeg et informasjonsskriv om studiens metodiske tilnærming og faglige 

tematikk. Her fikk informantene også muligheten til å velge selv om man ville være med i 

studien gjennom å la seg observere, samt stille til intervju. Dette er viktige prinsipper i Kvale 

& Brinkmanns (2015) fire etiske retningslinjer for kvalitative intervjuer. Jeg tok høyde for 

disse i datainnsamlingen min, og ser det derfor som relevant å gjøre rede for dem.  

 

Informert samtykke innebærer at deltakerne i studien informeres om det overordnede formålet 

og hovedtrekkene i designet (Kvale & Brinkmann, 2005). Dette gjorde jeg allerede i 

informasjonsskrivet som ble sendt ut til deltakerne i studien. Her ble det oppgitt hvilket 

fenomen jeg ønsket å undersøke, formålet med studien og datainnsamlingsmetoden jeg ville 

benytte. Videre hevder Kvale & Brinkmann (2015) at informert samtykke også sikrer at 

deltakerne deltar frivillig, samt at de blir informert om deres rett til å trekke seg når som helst. 

Dette gjorde jeg helt i oppstarten av intervjusituasjonen, gjennom en skriftlig avtale som ble 

utarbeidet med utgangspunkt i NSDs mal for informasjonsskriv. Denne ble underskrevet av 

informantene. Her ble det også oppgitt annen informasjon som blant annet hvem som har 

tilgang til transkripsjonen, og hvordan forskningsdataene kan bli brukt senere.  

  

Konfidensialitet omhandler i stor grad at privat informasjon som deltakerne deler i 

intervjusituasjonen ikke brukes på en slik måte at de senere kan identifiseres (Kvale & 

Brinkmann, 2015). For å ivareta dette har alle intervjuene blitt oppbevart på en 

passordbeskyttet datamaskin, og taleopptakene har blitt slettet etter hvert som intervjuene har 

blitt transkribert. Transkripsjonene er gjort uten å føre opp navn, verken på informantene eller 

navn de nevner i intervjuet. I oppgaven er også alle sitater anonymisert, slik at de ikke kan 

spores tilbake til informantene. Et annet viktig aspekt ved konfidensialiteten er at 

anonymiseringen – i tillegg til å beskytte informantene – kan fungere som et alibi for meg 
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som forsker ved å gjøre det mulig for meg å tolke deltakernes utsagn uten å bli motsagt 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Dette var dermed viktig for meg å være klar over da jeg 

analyserte datamaterialet.  

 

Konsekvenser er den tredje etiske retningslinjen til Kvale & Brinkmann (2015). Her 

fremheves viktigheten av å forholde seg til både positive så vel som negative konsekvenser.  

Skaden man kan påføre deltakerne, samt fordelene man kan få ved å delta i studien er viktig 

for forskeren å vurdere, og det bør være flere fordeler enn ulemper ved å delta (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Dette gjør at jeg som forsker måtte reflektere over mulige konsekvenser 

ved å delta i studien. I denne studien anser jeg risikoen for å skade informantene ved å delta 

som relativt lav. Jeg utforsker ulike aspekter knyttet til kunnskapsdeling, og ingen av 

informantene oppga sensitive opplysninger som kunne skade dem i ettertid. En positiv 

konsekvens for deltakerne kan imidlertid være at de er med på å gi bydelen, og Oslo 

kommune verdifull informasjon om hvordan deres strategi for å implementere 

Barnehjernevernet fungerer. 

 

Forskerens rolle beskrives av Kvale & Brinkmann (2015) som ”[…] avgjørende for kvaliteten 

på den vitenskapelige kunnskap og de etiske beslutninger som treffes i kvalitativ forskning.” 

(s. 108). Dette er et viktig prinsipp da det er forskningspersonen selv som innhenter data og 

kunnskap, og forskerens integritet blir avgjørende for forskningen. Forskningspersonens 

moralske atferd, og hvilke valg man tar i overveielsen av vitenskapelige hensyn opp mot 

etiske hensyn. Her er det opp til forskningspersonen å treffe de rette valgene gjennom hele 

forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015). I likhet med Thagaard (2009) fremhever 

også Kvale & Brinkmann (2015) gjennomsiktighet i forskningsprosessen som et sentralt etisk 

krav til forskeren for å kunne vurdere den vitenskapelige kvaliteten på det som legges frem 

som resultat av forskningen. Jeg har hele tiden etterstrebet å være bevisst på min egen rolle 

gjennom hele forskningsprosessen. Jeg har redegjort for bakgrunnen for valgene jeg har gjort, 

noe som innebærer en vurdering av begrensningene disse valgene medfører for å gi leseren 

innsikt i forskningsprosessen. I tillegg har jeg blant annet sett på min forforståelse for å 

vurdere kvaliteten på studien.  

 

I denne redegjørelsen har jeg gjengitt prinsippene til Kvale & Brinkmann (2015) i en gitt 

rekkefølge, og jeg ser det derfor som relevant å påpeke at disse retningslinjene ”[…] ikke bør 
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behandles mekanisk, ettersom det alltid vil være situasjonsbetingede faktorer som bestemmer 

når og hvordan de er moralsk relevante” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 104). Dette er også 

tilfelle for forskningsprosessen generelt i denne studien, noe jeg vil gå nærmere inn på for å 

avslutte dette kapittelet.  

3.7 Oppsummering 

Dette kapittelet er delt inn i delkapitler, som igjen er skrevet i en gitt rekkefølge. Dette kan gi 

uttrykk for at forskningsprosessen også har foregått i denne rekkefølgen, og jeg vil derfor 

påpeke at dette ikke er tilfelle. Gjennom denne studien har forskningen foregått som en 

dynamisk prosess, hvor intervjuer, observasjoner og dokumentanalyse har foregått om 

hverandre. I dette delkapittelet har jeg gjort rede for hvilke valg som er gjort i tilknytning til 

datainnsamlingen denne studien bygger, og gitt innsikt i alle fasene av forskningsprosessen. 

Jeg gjorde det på denne måten for å etterstrebe prinsippet om gjennomsiktighet i 

forskningsprosessen. Jeg har også sett på kvaliteten på min studie ved å vurdere studiens 

gyldighet og pålitelighet. Dette har jeg gjort ved å gjøre noen betraktninger rundt hva jeg som 

forsker måtte være oppmerksom på i gjennomføringen av datainnsamling for å sikre validitet 

og reliabilitet. Jeg har også tatt for meg de etiske vurderingene jeg som forsker står overfor i 

forskningsprosessen.  
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4 Funn og analyse 

Som beskrevet tidligere er formålet med denne studien å undersøke hvordan kunnskapsdeling 

foregår i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet. Som nevnt i introduksjonen er 

problemstillingen for denne studien som følger: 

 

Hvordan foregår det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet? 

 

Denne problemstillingen vil besvares med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan tilrettelegges det for kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet? 

2. I hvilken grad finnes det kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? 

3. Hvis det finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere funnene i datamaterialet gjennom en analyse som tar 

utgangspunkt i studiens forskningsspørsmål. Kapittelet er del inn i 6 delkapitler i denne 

rekkefølgen: 4.1 Tverrfaglig samarbeid i Barnehjernevernet. 4.2 Forskjell, avhengighet og 

nyhetsgrad. 4.3 Syntaktiske kunnskapsgrenser. 4.4 Semantiske kunnskapsgrenser. 4.5 

Pragmatiske kunnskapsgrenser. 4.6 Oppsummering. 

 

Informanter Arbeidssted  

Informant 1 Barneverntjenesten 

Informant 2 Barneverntjenesten 

Informant 3 Barneverntjenesten 

Informant 4 Barnehage 

Informant 5 Barnehage 

Informant 6 Barnehage 

Tabell 3: Informantoversikt. 
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4.1 Tverrfaglig samarbeid i Barnehjernevernet 

Av dokumentanalysen kom det frem at Barnehjernevernet er en satsing i Oslo kommune, med 

det formål å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever ulike former for overgrep og 

omsorgssvikt i hjemmet. Nyere forskning viser at barnehjernens utvikling i stor grad påvirkes 

av dårlige oppvekstsvilkår, og at barn som opplever vold og overgrep i hjemmet ofte blir 

gjengangere i psykisk helsevern, og faller ut av skole- og arbeidsliv. Thorkildsen (2015) 

beskriver dette som et folkehelseproblem. Derfor poengteres nå viktigheten av å oppdage og 

hjelpe disse barna tidlig, og Thorkildsen (2015) hevder at et tverrfaglig samarbeid mellom de 

ulike instansene som på en eller annen måte jobber barn er den beste måten å løse dette på. I 

oppstartsfasen av denne satsingen i Bydel Gamle Oslo foregår det tverrfaglige samarbeidet 

mellom barneverntjenesten og tre barnehager, og skal etter hvert utvides til å gjelde alle 

instansene i bydelen. Informant 3 viser til at dette ikke skal være noe ”stunt”: ”[…] den 

grunnidéen vi har hatt da, at dette ikke skal være noe ‘stunt’ […]. Altså tverrfaglig samarbeid 

skal være noe vi aldri blir ferdig med” (Informant 3). Fordelen ved et langsiktig prosjekt kan 

være at det blant annet blir: ”Lettere å ta den kontakten […] hvis du står i en sak og lurer på 

noe […]. Når man har et ansikt på noen.” (Informant 2). 

 

Videre vil jeg se på det tverrfaglige samarbeidet. Jeg vil gjøre dette ved å gå nærmere inn på 

hva informantene anser som verdien av tverrfaglig samarbeid, samt hva de poengterer som 

viktig når man organiserer arbeid på denne måten.  

4.1.1 ”Det helhetlige bildet” 

Hvilke fordeler som kan springe ut av å bringe sammen forskjellige typer kunnskap i 

Barnehjernevernet ser ut til å være en gjenganger blant informantene: 

 

Jeg lærer mye om hvordan jeg skal gå frem. Det gjør det enklere for meg å se hele 

bildet, enn bare å se litt av det gjennom det jeg jobber med. (Informant 6)  

 

(…) når du drøfter med andre, kan man finne andre vinklinger på saker, og litt andre 

forståelser. Da får man det helhetsbildet. (Informant 4)   
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(…) da får man et litt annet blikk, på hva på en måte helheten faktisk er da. Så det har 

jeg hatt som mål også, at vi skal ikke bite oss fast i ett eller to symptomer, men liksom 

trene oss opp på at vi må se hele bildet. (Informant 3) 

 

Det sentrale ved disse sitatene er at alle fremhever ”hele bildet” som en fordel ved å jobbe 

tverrfaglig. Selv om informant 2 ikke bruker den samme betegnelsen, fremholdes de samme 

fordelene:  

 

Fordi man ser ting forskjellig. Og, det tenker jeg uansett. At man trenger å få ting fra 

forskjellige perspektiver da (…) det å få innspill fra noen andre, se det på en annen 

måte, forstå det, tenke annerledes rundt det. (Informant 2)  

 

Jeg tolker informantene slik at det er bred enighet om at tverrfaglig samarbeid gir muligheten 

til å få et mer helhetlig bilde av systemet, ved at man kan få ”andre vinklinger”, ”se ting på en 

annen måte” og dermed ”tenke annerledes rundt det”. Man forstår viktige aspekter ved 

hvordan arbeidshverdagen førløper i andre instanser enn der man jobber selv, og dermed blir 

man ”[…] kjent med hverandres arbeid, og hverandres rammer og begrensninger, og ikke 

minst muligheter” (Informant 2).  

4.1.2 ”Verden er jo mye større enn bare ett fagfelt, ikke sant”  

Både informantene i bydelen og barnehagene poengterer viktigheten av å jobbe på tvers av 

fag i Barnehjernevernet, og beskriver hva de legger i begrepet tverrfaglig samarbeid:  

 

Jeg tenker jo at det er at man skal jobbe sammen for noe ut fra hvert vårt, på en måte, 

ståsted og hver vår faglige kompetanse. For å gjøre ting bedre, og for å gjøre 

hverandre bedre. (Informant 2) 

 

Dette underbygges også av informant 4:  

 

Det er det at flere kan bidra sammen. Vi har ofte sånne møter også. For eksempel i 

behandling av barn med spesielle behov. (…) drøfte situasjonen rundt barnet, 

forveksle synspunkter rundt hva som er det beste for barnet. Og jeg synes det er veldig 
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interessant med sånne møter, for der føler man også at alle kan bidra, og alle blir tatt 

med her. Jeg synes det er veldig riktig å ha sånne møter. (Informant 4)  

 

Slik jeg tolker sitatene, presiserer informantene viktigheten av tverrfaglig samarbeid, og 

hvilke muligheter det kan gi. De hevder at man kan bidra på en annen måte ved å bringe 

sammen mennesker med ulik faglig bakgrunn, og gjøre hverandre bedre ved å jobbe sammen 

ut fra hver sin disiplin. På spørsmål om hva de anser som viktig i tverrfaglig samarbeid, svarer 

informantene slik:  

 

Det er ikke uten grunn at det er tverrfaglig, at ikke alle har den samme bakgrunnen, 

ikke sant. At noen vet mer om det feltet, og noen andre om et annet felt. Og jeg føler at 

jeg, i slike møter er jeg en spesialist i det å være i barnehage, ikke sant. Hvordan 

barnet fungerer her. Så forveksler vi tanker rundt hvordan vi kan legge den beste 

planen videre for barnet. Det er veldig viktig at alle har forskjellig bakgrunn, da kan 

man bidra på en helt annen måte enn hvis det for eksempel skulle sitte fem 

barnehagelærere rundt bordet. (Informant 4)  

 

Dette sitatet er sentralt fordi det sier noe om viktigheten av at deltakerne har ulik faglig 

bakgrunn. Informanten anerkjenner dermed verdien i å jobbe tverrfaglig, og tilføyer at dette 

gir mulighet for at man kan bidra på en annen måte enn hvis man kun jobber innenfor en 

enkelt disiplin. Informant 2 mener også at det å bidra sammen er viktig i tverrfaglig 

samarbeid, men belyser også andre sider med hensyn til hva som er viktig: 

 

Det tenker jeg er litt det å vite hva du selv har ansvar for, og hva de andre har ansvar 

for. Og å stole på at den andre faktisk gjør jobben sin. Og at man på den måten er 

tydelige, sånn at man er trygge på at alle bitene i det puslespillet er på plass da, fordi 

vi alle vet hva vi skal gjøre. Og ikke minst at det barnet, eller den familien får den 

informasjonen de trenger, og vet hvem som har ansvaret for hva. Og at de vet at vi 

alle jobber sammen. (Informant2) 

  

Her beskrives tillit til kunnskapen hos de andre disiplinene som viktig, noe som illustrerer at 

informanten ser verdien i andres kunnskap. At man ikke kun fokuserer på sitt eget felt i det 

tverrfaglige samarbeidet presiseres også av informant 1: ”At noen ganger så er det flere sider 
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av en sak da. Selv om jeg mener at det er riktig, så er det kanskje andre ting som er viktigere 

som kommer først” (Informant 1). Informanten mener også at det i et tverrfaglig samarbeid er 

viktig å høre på hverandre. Denne ydmykheten til andre, og deres kunnskap i samarbeidet 

underbygges også av informant 2 og 5. Informant 2 mener også at det oppstår noen 

misforståelser av barneverntjenestens rolle i samarbeidet: ”[…] jeg opplever at de kanskje 

ikke ser på oss som like, at vi er over dem […]. Men jeg tenker at vi ikke er det”. Her viser 

informanten til at barnehagene opplever barnevernstjenesten som viktigere i samarbeidet, men 

fremholder at dette ikke er tilfelle. På denne måten viser vedkommende også tillit til de andre 

aktørenes kunnskap.  

 

Informant 5 beskriver også den faglige bredden som viktig når man jobber på tvers av fag. 

Vedkommende mener også at et viktig aspekt ved tverrfaglig samarbeid er at man ikke må bli 

for snever, men heller få en større bredde på det tverrfaglige. Dette er noe informanten anser 

som et problem som ofte oppstår: ”Bredden er ikke der. Sånn egentlig. Man er så like, […] 

man har nesten samme utdannelsen. Og de har nesten samme syn på verden, så de mener 

nesten det samme uansett.” (Informant 5). Mye av dette kan likevel skyldes hvor man er i 

prosessen med å implementere Barnehjernevernet. Satsingen befinner seg i en oppstartsfase, 

som foreløpig bare inkluderer barneverntjenesten og barnehager. Det kan tenkes at den faglige 

bredden vil bli større når man skal involvere andre instanser som for eksempel politi og 

helsestasjon. Poenget er likevel at informant 5 også anerkjenner viktigheten av den faglige 

bredden i et tverrfaglig samarbeid: ”[…] altså, verden er jo mye større enn bare ett fagfelt, 

ikke sant” (Informant 5). 

4.2 Forskjell, avhengighet og nyhetsgrad 

Forskjell, avhengighet og nyhetsgrad er tre egenskaper ved kunnskapen på en grense, som 

paradoksalt nok også kan være en hindring for deling av kunnskap på tvers av faglig grenser 

krevende (Carlile, 2002, 2004). I fortsettelsen vil jeg analysere datamaterialet med det 

formålet å undersøke om disse egenskapene finner sted i det tverrfaglige samarbeidet i 

Barnehjernevernet, og om det dermed kan finnes noen kunnskapsgrenser. Er det en forskjell i 

deltakernes kunnskap? I hvilken grad er de avhengig av hverandre? I hvilken grad 

samarbeider deltakerne om noe nytt og ukjent? Dette er spørsmål jeg søker å få svar på 

gjennom denne delen av analysen.  
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4.2.1 ”Det er ikke uten grunn at det er tverrfaglig, ikke sant” 

Forskjell slik Carlile (2002, 2004) bruker det, omhandler forskjell i mengde og type 

kunnskap. Å utvikle en kompleks tjeneste krever ofte forskjellige typer kunnskap, som kan 

være domenespesifikk for hver enkelt aktør, og knyttet til praksis innenfor ulike domener 

(Carlile, 2004). Slik jeg har tolket dokumentene i dokumentanalysen er dette også tilfellet i 

Barnehjernevernet. I mandatet kommer det frem at man ønsker å utvikle en tjeneste som 

bygger på kunnskapen hos de forskjellige instansene som jobber med barn, gjennom 

tverrfaglig samarbeid. Noe av poenget med å jobbe tverrfaglig er å bringe sammen 

forskjellige typer kunnskap, og lære av hverandre for å utnytte seg av fordelene dette kan gi.  

 

Informant 3 hevder at det er forskjell i kunnskapen i Barnehjernevernet, da man jobber med: 

”mange ulike grupper med mange med ulik faglig bakgrunn” (Informant 3). Jeg tolker dette 

slik at informanten opplever at det er forskjell i kunnskapen hos de ulike aktørene, noe som 

også underbygges av informant 4: ”Det er ikke uten grunn at det er tverrfaglig, at ikke alle har 

den samme bakgrunnen, ikke sant. At noen vet mer om det feltet, og noen andre om et annet 

felt”. Informanten peker på at det er en nødvendig forskjell i kunnskapen i samarbeidet 

knyttet til at man har kunnskap om forskjellige fagfelt, og at dette er noe av poenget med å 

jobbe tverrfaglig. 

4.2.2 ”Vi er jo helt avhengig av dem” 

Avhengighet omhandler hvordan de ulike aktørene må ta høyde for hverandres kunnskap for å 

nå felles mål i et tverrfaglig samarbeid. Carlile (2004) beskriver forskjellig kunnskap som 

avgjørende for å skape nye komplekse produkter eller tjenester. I en slik situasjon – hvor 

individer med ulik kunnskap skal samarbeide – innebærer det også en gjensidig avhengighet 

av hverandres domenespesifikke kunnskap. 

 

Intervjuer: Men Barnehjernevernet foregår jo i samarbeid med barnehagene nå 

foreløpig. Hvilken betydning har det her for arbeidet med Barnehjernevernet?  

Informant: Altså, vi er jo helt avhengig av dem. For ellers, på en måte, så tenker jeg at 

vi hadde jo ikke hatt noe å kjøre på. (Informant 2)  
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Her sier informanten eksplisitt at de er avhengig av andres kunnskap i arbeidet med 

Barnehjernevernet. Også informant 6, barnehageansatt, presiserer avhengigheten av 

forskjellige typer kunnskap i Barnehjernevernet: 

 

Intervjuer: Men i hvilken grad opplever du at man er avhengig av forskjellige typer 

kunnskap i arbeidet med Barnehjernevernet?  

Informant: Jeg synes det er veldig viktig. (…) veldig viktig å ha forskjellige etater som 

kan gjøre de tingene jeg ikke kan gjøre. Da er det fint å ha barnevernet og de andre 

etatene. At de kan ta barna videre fra der hvor ting stopper opp i barnehagen. Så kan 

vi henvise til noen andre, som også kan forsøke at barna. At livet deres går videre, og 

at de har det fint. Sånn sett synes jeg det er veldig fint å ha de andre etatene rundt oss. 

(Informant 6)  

 

På samme spørsmål, svarer de ansatte i barneverntjenesten dette: 

 

Det tenker jeg er viktig. Fordi man ser barn forskjellig. Og, det tenker jeg uansett. At 

man trenger å få ting fra forskjellige perspektiver da. (…) Så jeg tenker jo at: jo flere 

innspill, og jo flere vinkler man kan se ting fra, jo bedre. Man må bare ha de riktige 

rammene, og tunga rett i munnen på hvordan man bruker det. (Informant 2)  

 

(…) jeg tenker at for fremtiden, barnevernet er helt avhengig av de andre instansene 

for å få til et godt samarbeid rundt barna. Og derfor trenger vi å formidle kunnskapen 

vår ut, slik at det med omsorgssvikt og traumer, vold og overgrep blir på en måte noe 

som alle vet om. (Informant 1) 

 

Her ser man at informant 1 og 2 også beskriver samarbeidet med andre instanser som 

avgjørende. Dette underbygges også av informant 3, som hevder at ”Ingen klarer å gjøre den 

jobber der alene da. Så vi er faktisk avhengig av hverandre”. Det ser dermed ut som om dette 

er noe informantene ser ut til å forenes om. Til tross for dette hevder informantene fra 

barneverntjenesten at de ansatte i barnehagene ikke har nok kunnskap om hvordan ulike 

prosesser i barnevernet fungerer, og at man er avhengig av at de har kjennskap til dette for å 

få til et godt samarbeid. 

 



53 

 

Når jeg snakker med skoler, barnehager, (…). Det er ikke så veldig stor kunnskap 

eller så stor forståelse for hva barnevernet egentlig jobber med da. Altså, det er veldig 

mye omsorgsovertakelse også. Men veldig mye av arbeidet ligger i å jobbe med 

familiene og barna liksom. (Informant 1) 

 

Jeg tolker dette sitatet slik at informant 1 indikerer at de som jobber i andre instanser i stor 

grad assosierer barnevern med omsorgsovertakelse. Problematikken rundt de 

barnehageansattes oppfatning av arbeidet i barneverntjenesten belyses også av informant 2, 

som hevder at det finnes ”[…] mange misforståelser på hva barneverntjenesten faktisk kan 

gjøre. Hvor mye vi kan gripe inn, som vi faktisk ikke kan for eksempel”. 

 

Jeg tolker disse sitatene slik at man er avhengig av kunnskapen i barnehagene i arbeidet med 

Barnehjernevernet. For å få til dette samarbeidet må barnevernets kunnskap om hvordan 

hjernens utvikling påvirkes av vold og overgrep, samt hvordan man oppdager og håndterer 

dette formidles til de ansatte i barnehagene. Bakgrunnen er at dette vil ”[…] kunne gi 

personalet i barnehagene mulighet til å støtte barn som bor under forhold som kan føre til 

skeivutvikling.” (Informant 1). Først da kan det reelle samarbeide mellom barnehagene og 

barneverntjenesten fungere. Dette poengteres også av informant 2, som også jobber i 

barneverntjenesten: 

 

Så jeg tenker at det er en måte å sikre at de som jobber med barn, og barn som da i 

hovedsak trenger å bli sett av noen. De skal få en kunnskap og en viss trygghet, og 

dermed også at deres ledere skal kunne være trygge når vi kommer tilbake og sier noe 

om: ”Du, vi har sett og plukket opp dette. Hva tenker vi?”, sånn at disse barna blir 

fanget opp så tidlig som mulig. (Informant 2) 

 

Dette er viktig for barneverntjenesten, slik at de etter hvert kan ”[…] få de riktige meldingene 

inn.” (Informant 2). Dette underbygges også av informant 3. Slik jeg tolker det, ser 

barneverntjenesten på dette som et bra sted å starte samarbeidet mellom barnevernet og 

barnehagene i Barnehjernevernet. Ved å gi de ansatte i barnehagene kunnskap om hvordan 

barnehjernen er bygget opp, og hvordan vold og andre overgrep påvirker hjernens utvikling, 

samt komme frem til en enighet om hvordan man håndterer slike tilfeller. Da kan man få de 

riktige meldingene inn til barneverntjenesten. For å klare å oppdage disse barna tidlig nok, er 
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man i barneverntjenesten helt avhengig av de ansatte i barnehagene. Grunnen til dette ser 

informantene fra barnevernet ut til å være enige i: ”[…] de treffer jo ganske mange barn, ikke 

sant. Og de får en annen relasjon, også i forhold til foreldre.” (Informant 1). Dette samsvarer 

med begrunnelsen til informant 2: ”Altså, det er jo de som sitter på den informasjonen som vi 

har behov for å få for å kunne ta en vurdering. Så jeg tenker jo at vi er virkelig avhengig av 

dem […]”. 

4.2.3 ”Det er jo ganske selvsagt” 

Nyhetsgraden er en viktig dimensjon i Carliles (2004) rammeverk. Jo større nyhetsgraden er, 

desto større er kunnskapsgrensene. Nyhetsgraden reguleres av hvor nytt og ukjent arbeidet er. 

Jo mer som er nytt og ukjent, desto større er behovet for ny kunnskap. Videre vil jeg 

analysere datamaterialet med det hensyn å belyse i hvilken grad informantene opplever 

arbeidet med Barnehjernevernet som nytt og ukjent.  

 

Det at barn lever i en understimulert verden, og at det ikke er bra, har vel pedagoger 

visst siden tidenes morgen. (Informant 5)  

 

Det som informant 5 fremhever her er spesielt interessant fordi det sier noe om nyhetsgraden 

av det faglige innholdet i Barnehjernevernet. Jeg tolker sitatet slik at nyhetsgraden i det 

faglige innholdet er liten, og at det heller er viktig å få dette temaet på dagsordenen. Informant 

5 beskriver også det faglige innholdet slik: ”[…] det er jo egentlig ganske selvsagt […]”. 

Dette underbygges også av informant 4, som mener at innholdet Barnehjernevernet ikke er 

”direkte annerledes”, men at det har ført til et større fokus på barnehjernens utvikling, noe 

som fører til at man i større grad ”[…] går i tenkeboksen og tenker.” (Informant 4).  

 

Informant 6 beskriver måten man kan vurdere symptomer på vold og andre overgrep ved å se 

på barnas oppførsel som noe nytt ved arbeidet med Barnehjernevernet. Vedkommende belyser 

også måten å håndtere ulike saker som noe nytt og ukjent: 

 

Det er jo veldig sterke og vanskelige saker. Hvordan skal man gå frem? Hvem skal 

gjøre hva? Når skal man melde? Når skal man dra inn ledelsen? Det er mye rundt det, 

og det er mye følelser og reaksjoner. (Informant 6) 
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Jeg tolker dette sitatet slik at det heller er fremgangsmåten enn det faglige innholdet som 

kjennetegner Barnehjernevernet med hensyn til hva som er nytt. I tillegg beskrives også 

ansvaret som ligger hos barnehagene som nytt ved Barnehjernevernet. Informant 4 sier at: 

”[…] akkurat det ansvaret og mulighetene som ligger her hos oss i barnehagen i den tidlige 

fasen i barnas liv. Hvis de liksom går gjennom hele barnehagen og ingen oppdager at det er 

noe som skurrer”. Dette samsvarer også med hva informantene fra barneverntjenesten 

fremholder som nytt ved arbeidet i Barnehjernevernet, og som er et av hovedmålene i selve 

satsingen:  

 

Men det vi har lagt opp i dette her programmet da, til Barnehjernevernet, så er det det 

med hjernens utvikling, og konsekvensene da, av. Hvordan det kan se ut. (…) Så det er 

jo det å ha en forståelse for hvordan symptombildet ser ut (…). (Informant 1) 

 

Også fremgangsmåten i håndteringen av ulike saker beskrives som nytt, og som et mål ved 

satsingen. På spørsmålet om hva de ansatte i barnehagene skal sitte igjen med etter de har 

vært igjennom forelesningene, svarer informant 1: 

 

Når en får en bekymring for et barn, hvordan man skal gå frem for å melde den 

bekymringen da. På en god måte. Som liksom er den handlingsrekka som har blitt 

utviklet. Og det tenker jeg er veldig viktig, at de på slutten er kjent med den, og bruker 

leddene i den handlingsrekka for å gjøre gode vurderinger. (Informant 1) 

 

Det sentrale ved nyhetsgraden i Barnehjernevernet er altså ansvaret som ligger hos 

barnehagene, samt fremgangsmåten for å håndtere saker knyttet til vold og seksuelle 

overgrep. Det faglige innholdet beskrives som ”selvsagt”, ”ikke direkte annerledes” og ”noe 

pedagoger har visst siden tidenes morgen”.  

 

I fortsettelsen vil jeg analysere med det formål å undersøke om det finnes kunnskapsgrenser i 

det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet. Jeg vil gjøre dette ved å analysere 

syntaktiske, semantiske og pragmatiske kunnskapsgrenser hver for seg, samt undersøke om 

man legger til rette for å overkomme disse kunnskapsgrensene.  
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4.3 Syntaktiske kunnskapsgrenser 

Carlile (2004) betegner kunnskapsgrenser som syntaktiske-, semantiske- og pragmatiske. 

Grensene kan forstås som tre nivåer, der rekkefølgen syntaktiske, semantiske- og pragmatiske 

kunnskapsgrenser sier noe om kompleksiteten på grensene. Kompleksiteten reguleres av 

nyhetsgraden, det vil si i hvor stor grad noe er nytt eller ukjent. I dette delkapittelet vil jeg 

analysere funnene med det formål å belyse forskningsspørsmål 2: I hvilken grad finnes det 

kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? Syntaktiske kunnskapsgrenser er knyttet til 

informasjonsflyt og språklige eller grammatiske problemer som kan oppstå mellom 

mennesker i tverrfaglig samarbeid. Grammatikk, språk og symboler kan ilegges ulik mening 

blant aktørene i en gruppe, noe som igjen kan føre til ulik forståelse av det som blir 

kommunisert (Carlile, 2004).  

4.3.1 ”De har kanskje tanken, men formidler seg på en måte slik at jeg ikke 

forstår” 

På spørsmålet om man på bakgrunn av ulik utdanningsbakgrunn har opplevd noen 

utfordringer i samarbeidet i Barnehjernevernet svarer informant 1: 

 

Altså, det er jo alltid den her overføringen av informasjon da. Å tilpasse. Når det er så 

store grupper, så er det alltid det her med å sikre. Altså å treffe en stor gruppe da, at 

det ikke blir for avansert. Bruke ord som ligger veldig til psykologien, som 

nødvendigvis ikke den allmenne går rundt og bruker. Og sånne typer ting, også liksom 

å formidle det på en måte så det er forståelig hva budskapet er. Så det er litt av 

utfordringene når man har. Noen har utdannelse, mens andre har lite utdanning. 

(Informant 1) 

 

Dette sitatet er viktig da jeg tolker det dit hen at informant 1 her uttrykker en syntaktisk 

kunnskapsgrense. Det fremholdes at det kan oppstå utfordringer på bakgrunn av fagspråk og 

utdanningsbakgrunn i overføringen av informasjon. I en slik situasjon må man hele tiden 

unngå å bruke for avanserte ord. Man må passe på å ordlegge seg riktig slik at alle – 

uavhengig av utdanningsbakgrunn – skal forstå budskapet. Det ser ut til at informant 2, som 

også jobber i barnevernstjenesten deler denne oppfatningen: 



57 

 

 

Jeg tenker jo at her går det på to ting. Både selve, altså at man fort kan bruke faglige 

uttrykk som man bare tar for gitt. Fordi det er det man bruker. (…) Men så er det jo 

det at det i seg selv er noen som ikke har så bra norskkunnskaper. (Informant 2) 

 

Informant 2 hevder imidlertid at det er det siste som er det mest utfordrende, da informanten 

mener at man er flinke til å tilpasse fagspråket etter den man snakker med: ”Jeg tror nok vi er 

ganske flinke på det, ved å være bevisst på når vi bruker det, og når vi ikke bruker det […]” 

(Informant 2). Det hevdes videre at grunnen til dette er at man i arbeidet i barnevernet er vant 

til å måtte dele opp ting. Når det kommer til den rent norskspråklige, fremheves dette som en 

større utfordring:  

 

Bare det med ”Barnehjernevernet” og ”barnevernet” kan være en utfordring for de, 

altså de hører ikke forskjell der. (…) Så da har man jo en utfordring, språkmessig sett, 

fordi man ikke helt vet hva som er hva, og hva man egentlig snakker om. (Informant 2)  

 

Her peker informanten på det språklige som en utfordring med hensyn til at ikke alle forstår 

det man prøver å formidle. Jeg tolker også dette som en syntaktisk kunnskapsgrense, da 

språklig forståelse kan hindre barneverntjenesten å formidle fundamentale elementer i 

Barnehjernevernet til de ansatte i barnehagene. Videre vil jeg se på hva de barnehageansatte 

sier om språklige utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet Barnehjernevernet.  

 

Informant 5 fremholder at det ligger en utfordring i å holde seg konkret: ”Og det er jo det jeg 

synes er utfordrende med mange da, for selv om de har studert, så klarer de ikke å være 

konkrete, så det blir bare en sånn suppe på alt” (Informant 5). Dette tolker jeg også som en 

syntaktisk kunnskapsgrense. At man ikke klarer å holde seg konkret kan føre til at andre i 

samarbeidet har vanskeligheter med å forstå det som blir kommunisert.  

 

På samme spørsmål – om språk har gjort det vanskelig å forstå hva som har blitt formidlet, 

svarer informant 6: ”Ja, selvfølgelig. Språk har mye å si”. Videre fremheves både ulikt språk 

og fagterminologi som en utfordring, og informanten peker spesielt på utfordringer med 

mennesker som: ”[…] kanskje har tanken men formidler seg på en måte slik at jeg ikke 

forstår, fordi de ikke bruker fagspråket vi pleier å bruke. Det skaper jo misforståelser” 
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(Informant 6). Her antyder informanten at upassende bruk av fagspråk til tider har gjort det 

vanskelig å forstå hva som har blitt formidlet, og at dette kan føre til misforståelser i en 

samarbeidssituasjon. Jeg tolker også dette som en syntaktisk kunnskapsgrense.  

 

I dette delkapittelet har jeg sett på hva informantene fremhever som utfordringer knyttet til 

språk i barnehjernevernet, hvor både ulikt språk og fagterminologi fremheves som 

utfordringer når man jobber på tvers av fag. Jeg har gjort det på denne måten for å belyse 

eventuelle syntaktiske kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet. Selv om jeg har belyst 

de språklige utfordringene med det hensyn å fremheve de syntaktiske kunnskapsgrensene som 

kommer frem her, vil jeg også poengtere at informant 5 antyder at vedkommende ikke i særlig 

stor grad har opplevd at andres språk har gjort det vanskelig å forstå det som kommuniseres: 

”Jeg har vel heller irritert meg over språkbruken deres, men jeg tror jeg forstår hva de har 

tenkt til å si” (Informant 5).  

 

Hvordan man håndterer de språklige utfordringene, eller de syntaktiske kunnskapsgrensene i 

Barnehjernevernet vil være gjenstand for analysen i fortsettelsen. Jeg vil analysere funnene 

med utgangspunkt i å belyse sentrale elementer i forskningsspørsmål 3: Hvis det finnes 

kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? Jeg gjør det på denne måten for å 

undersøke i hvilken grad man legger til rette for å overkomme de syntaktiske 

kunnskapsgrensene i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet. 

4.3.2 ”Jeg er ikke redd for å spørre når jeg ikke forstår ting” 

På spørsmål om hvordan man håndterer en situasjon der man ikke forstår det den andre prøver 

å formidle svarer informant 1 at ”Ja, jeg hadde måtte spurt opp igjen i hvert fall. Eller søkt 

mer informasjon da”. Videre fremhever informanten dette som viktig for å få et større 

innblikk i hva vedkommende prøver å formidle når noe er uforståelig. Det antydes også at 

man må legge til rette for at det skal være en kultur for å spørre hvis man ikke forstår det som 

blir kommunisert:  

 

For meg er det veldig viktig at man opplever de møtene som en dialog da. Der man 

etter hvert blir trygg nok til å stille spørsmål og diskutere tingene. (Informant 1)  
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Dette stemmer overens med funnene jeg gjorde gjennom observasjonen i et dialogmøte 

mellom barneverntjenesten og en barnehage. Barneverntjenesten forsøkte hele tiden å legge 

opp til diskusjon omkring temaer som ble tatt opp, og ønsket at de barnehageansatte skulle 

stille spørsmål. Dette førte til at møtet i stor grad foregikk som en dialog, hvor 

barneverntjenesten hele tiden oppfordret barnehagen til å komme med spørsmål og 

tilbakemeldinger.  

 

På spørsmål om hvordan man løser utfordringer knyttet til språk, svarer informant 3 slik: ”Vi 

må jo lage et felles da”. Videre hevder informanten at: ”[…] vi må ha et felles språklig 

grunnlag for at vi skal nå de målene som Barnehjernevernet sier at vi skal nå”. Jeg tolker det 

slik at informant 3 fremhever et felles språk for å overkomme syntaktiske kunnskapsgrenser. 

Informant 2 beskriver de språklige utfordringene som små, og at man i samarbeidet enkelt 

overkommer disse utfordringene ved å dobbeltsjekke at man skjønner hverandre: 

 

Jeg er vant til det. ”Er vi på bølgelengde nå? Skjønner vi hverandre?”. For ellers kan 

vi sitte på to helt forskjellige planeter fordi vi ikke har dobbeltsjekket med hverandre. 

Så det har vi nok med oss fra det å jobbe med såpass mange familier som kan slite 

med språket da. Så vi er vant til å hele tiden dobbeltsjekke, så det blir veldig lett å 

gjøre det. (Informant 2) 

 

Blant informantene som jobber i barnehage, oppleves heller ikke det språklige som en stor 

utfordring, da de også opplever det som enkelt å spørre: 

 

Det er ikke alltid jeg forstår alt, men jeg er veldig glad for at jeg er flink til. Eller, ikke 

er redd for å spørre når jeg ikke forstår ting. (…) Slik at jeg får gjentatt det, kanskje 

på en enklere måte, slik at jeg forstår. (Informant 6) 

 

Dette underbygges også av informant 4 og 5. Informant 5 kan ikke huske å ha opplevd at det 

som formidles er uforståelig, men hvis så er tilfelle ”[…] må jeg i så fall spørre da”. På 

samme spørsmål svarer informant 4 slik: ”Der kan man alltids stoppe og spørre dersom man 

ikke forstår”. Samtlige hevder at de opplever at det er lagt til rette for å spørre i det 

tverrfaglige samarbeidet, og at dette ikke er noe de nøler med å gjøre. Hvis det ikke skulle 

passe seg å spørre i en gitt situasjon, sier informant 6 at: ”[…] da tar jeg det med meg til noen 
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jeg er trygg på, og som jeg tror kan forklare det for meg. Da får jeg som oftest forståelse for 

det jeg lurer på egentlig”. 

 

Jeg tolker sitatene fra informantene slik at de syntaktiske kunnskapsgrensene som oppstår i 

samarbeidet mellom barnevernet og barneverntjenesten overkommes relativt lett. Slik jeg 

forstår det legges det til rette for at man skal kunne spørre og diskutere seg frem til en felles 

forståelse eller et felles språk, og at syntaktiske kunnskapsgrenser dermed ikke anses som en 

reell trussel for det tverrfaglige samarbeidet. I fortsettelsen vil jeg analysere med det formål å 

avdekke semantiske kunnskapsgrenser i samarbeidet. 

4.4 Semantiske kunnskapsgrenser 

Semantiske kunnskapsgrenser er knyttet til fortolkning og forståelse hos aktørene i et 

tverrfaglig samarbeid. I et tverrfaglig samarbeid kan det være en forskjell blant aktørenes 

tolkning av det som blir kommunisert når forskjelligheten, avhengigheten og nyhetsgraden i 

samarbeidet øker (Carlile, 2002). For å håndtere en slik kunnskapsgrense må man oversette 

kunnskapen til et perspektiv som alle er i stand til å forstå (Carlile, 2004; Newell et al., 2009). 

Videre vil jeg analysere funnene i datamaterialet for å undersøke i hvilken grad semantiske 

kunnskapsgrenser er fremtredende i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet.  

4.4.1 ”Vi snakker ulikt om det samme” 

Mye av fokuset på dette området i Barnehjernevernet har så langt gått ut på å gjøre det faglige 

innholdet forståelig og relevant for de som jobber i barnehagene, og tydeliggjøre hvor 

avhengig man er av barnehagene i den nye satsingen. Utfordringene knyttet til semantiske 

kunnskapsgrenser i Barnehjernevernet kan forstås slik:  

 

Jeg tenker at det er en av de tingene jeg synes har vært utfordrende. (…) Vi snakker 

ulikt om det samme. Det vi ser definerer vi med ulikt språk, hvordan vi tolker et barns 

adferd da. Og der tenker jeg at språket kan stoppe oss litt opp, i og med at de tolker 

det på sin måte, og jeg på min måte. Vi ser egentlig det samme, men definerer det som 

helt ulike ting da. (Informant 3) 
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Dette sitatet er sentralt fordi det peker på sentrale utfordringer ved en semantisk 

kunnskapsgrense. Ulike tolkninger av det som kommuniseres kan føre til et avvik i forståelsen 

av det. Informant 5 fremhever ordvalg som viktig i forbindelse med hvordan man kan tolke 

ting forskjellig:  

 

Altså ordvalg er jo veldig viktig (…). Det er jo veldig viktig hvilke ord man bruker. 

Også er det jo klart at noen. Det kan jo være samme sak, men ordvalget har jo veldig 

mye å si for hvordan du blir oppfattet. (Informant 5)   

 

Jeg tolker dette sitatet dit hen at vedkommende fokuserer på ordvalg som viktig. Man kan 

snakke om et bestemt tema, men dette kan bli oppfattet feil på grunn av ordvalg. Det kan 

tolkes annerledes enn det er ment, og man sitter igjen med ulik forståelse av det som 

kommuniseres. Måten barneverntjenesten vil håndtere dette på er å gjøre innholdet i 

forelesningene enklere å forstå ved at de ”Bruker mye film, video og musikk […] for å 

kompensere for at det kan være [faglig] tungt” (Informant 3). Jeg tolker det slik at det på 

denne måten er tenkt at kunnskapen skal oversettes til et perspektiv som alle er i stand til å 

forstå. ”En ting er hjernen, forklare den. En annen ting er å vise at det kan komme til uttrykk i 

barnehagen, at man på en måte prøver å knytte det til deres jobbhverdag” (Informant 3). Dette 

underbygges av informant 2, som hevder at man har brukt bilder og video bevisst i 

presentasjonene om Barnehjernevernet ”[…] så skal man liksom kunne få det visuelt, og 

skjønne hva vi snakker om på den måten” (Informant 2). Jeg tolker dette slik at de forsøker å 

overkomme de semantiske kunnskapsgrensene i samarbeidet ved å knytte den nye 

kunnskapen til jobbhverdagen i barnehagene, og dermed oversette kunnskapen til et 

perspektiv som alle er i stand til å forstå. Dette vil de gjøre gjennom bruk av visuelle 

fremstillinger som bilder og video.  

 

Informant 1 poengterer viktigheten av å gjøre innholdet relevant gjennom de visuelle 

fremstillingene: ”Altså, hvis en ikke klarer å relatere det til arbeidshverdagen sin, da er det 

ikke alltid man forstår”. Jeg forstår det slik at de ansatte i barneverntjenesten er klar over de 

semantiske utfordringene i det tverrfaglige samarbeidet, og tar høyde for dette i utarbeidelsen 

av forelesningene. For å gjøre innholdet relevant har de – i tillegg til å komme med 

alternative, visuelle fremstillinger – laget ulike eksempler, eller kasuser i forelesningene. 

Bakgrunnen for disse kasusene er å skape en diskusjon der de ansatte i barnehagene kan 
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relatere innholdet i forelesningene til sin egen arbeidshverdag: ”Så det var liksom målet da, at 

dette skulle ha noe med deres arbeidshverdag å gjøre” (Informant 2). Ut fra hvordan 

informantene i barneverntjenesten beskriver kasusene og de visuelle fremstillingene i 

forelesningene, tolker jeg det slik at disse er ment som hjelpemidler, eller grenseobjekter for å 

overkomme utfordringene knyttet til de ulike aktørenes tolkning av det som blir kommunisert. 

Det visuelle er – i tillegg til å forenkle innholdet – ment som et hjelpemiddel for å sikre at alle 

i samarbeidet tolker innholdet i forelesningene likt. I fortsettelsen vil jeg undersøke hvordan 

de ansatte i barnehagene opplevede denne måten å legge opp forelesningene på.   

4.4.2 ”Jeg prøver å knytte kunnskapen jeg får til det barnets oppførsel” 

Det ser ut til at det er bred enighet blant de barnehageansatte informantene om at kasusene i 

forelesningene har vært relevante. Den ene av informantene sliter litt med å huske kasusene 

på spørsmål om relevansen, men svarer: ”Ja, det tror jeg de var. Mener å huske det, husker 

ikke at jeg tenkte at de ikke var relevante hvert fall” (Informant 5). Informant 6 mener også at 

kasusene var relevante, men påpeker videre at:  

 

Noen synes eksemplene var litt drøye, men jeg synes ikke de var drøye, men på tide at 

de kommer. Jeg ønsker at det skal komme flere direkte, ekte historier som blir fortalt 

som kan være noe jeg må gjøre. (…) Det er noe som faktisk kan skje i hverdagen. Og 

at man setter ord på det synes jeg bare er fint. (Informant 6) 

 

Jeg tolker dette sitatet dit hen at informant 6 ser verdien i at kasusene er nært knyttet til 

arbeidshverdagen. I tillegg etterlyser informanten mer bruk av slike eksempler. Relevansen av 

kasusene fremholdes også av informant 4, som tilføyer:  

 

Man tenker på de barna man selv har i gruppen sin: ”er det noe som treffer her?” og 

”er det noe man må være bekymret for”. Eller så har man noen barn, og prøver å 

knytte kunnskapen jeg får til det barnets oppførsel. (…) Det er veldig viktig at man 

snakker om, og minner oss på sånne ting. (Informant 4)  
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Jeg tolker dette sitatet dit hen at kasusene hjelper informant 4 å se verdien i kunnskapen som 

kommuniseres ved at den knyttes til barnehagepraksisen – et perspektiv informanten er i stand 

til å forstå.  

4.4.3 Kasuser og visuelle fremstillinger som grenseobjekt  

Slik jeg tolker informantene brukes kasusene og de visuelle fremstillingene i forelesningene 

som grenseobjekt for å overkomme de semantiske kunnskapsgrensene i det tverrfaglige 

samarbeidet i Barnehjernevernet. ”En ting er å høre, en annen ting er å la seg selv måtte bruke 

den kunnskapen de har […]” (Informant 2). Dette sitatet er viktig fordi jeg tolker det dit hen 

at kasusene er en strategi for å gi barneverntjenesten mulighet til å identifisere kunnskapen de 

ansatte i barnehagene sitter på, gjennom at de spesifiserer hva de kan. Dette fremholdes også 

som et poeng hos informant 3: ”I de kasusene er det på en måte diskusjonen jeg er ute etter, 

ikke at det er noe riktig og galt svar da”. Det kan være rimelig å tenke seg at man gjennom 

denne diskusjonen kan identifisere kunnskapen i barnehagene, eller som informant 3 

beskriver det: ”Når man har de kasusene […] da får man et litt annet blikk, på hva på en måte 

helheten faktisk er da”.  

4.5 Pragmatiske kunnskapsgrenser 

Pragmatiske kunnskapsgrenser er knyttet til de ulike aktørenes interesser i det tverrfaglige 

samarbeidet. Man kan altså forstå hverandres fagspråk og kunne ta andres perspektiver, men 

allikevel være uenig i hva som er det viktigste aspektet i samarbeidet (Carlile, 2004). Videre i 

dette delkapittelet vil jeg analysere funnene med det hensyn å undersøke i hvilken grad 

pragmatiske kunnskapsgrenser er fremtredende i Barnehjernevernet. 

4.5.1 ”Det er en fallgruve i alt tverrfaglig samarbeid, at vi blir i hver vår 

skyttergrav”  

Når nyhetsgraden er av betydelig størrelse, kan det igjen føre til at man trekker i ulike 

retninger i samarbeidet, da forskjellene kommer til uttrykk i større grad (Carlile, 2002). Man 

blir i ”hver sin skyttergrav” (Informant 3), og er opptatt av sine egne interesser og 

arbeidsoppgaver. Dette sitatet er sentralt fordi det ser ut til at informanten peker på en sentral 
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utfordring man står ovenfor knyttet til ulike interesser blant de forskjellige aktørene. Eller 

som informant 1 sier, at man blir: ” […] låst på at dette er viktig, og dette må frem først”. Og 

at det er en betydelig forskjell i det de ulike aktørene ” […] vektlegger av kompetanse […]” 

(Informant 1). Ved slike tilfeller – med motstridende interesser – kreves det mye av de ulike 

aktørene for å endre og tilpasse sin egen kunnskap for å kunne anvende den. Det er dermed 

rimelig å anta at nyhetsgraden er av betydelig størrelse. Informant 6 hevder at målet for alle 

som jobber med Barnehjernevernet er det samme: ”Målet er det samme, føler jeg. Målet er: 

alle som samarbeider ønsker det beste for barna. Men vi har forskjellige interesser, vi har 

forskjellige arbeidsmetoder” (Informant 6). Videre utdyper informanten: 

 

Jeg føler at alle etatene sitter i hvert sitt hjørne, opptatt av å gjøre sin jobb. Også 

overlater de resten til andre etater, så forsvinner barna midt mellom alle disse 

etatene. (Informant 6) 

 

På oppfølgingsspørsmål om informanten ser på dette som ulike interesser, svarer 

vedkommende at ”Det er en fin måte å formulere det på”, og hevder at utfordringer med 

kunnskapsdeling oppstår ”Fordi de har helt andre interesser enn meg”, og tilføyer: 

 

De har allerede: ”sånn ønsker vi”, ”sånn burde det være” og ”sånn skal det være”. Så 

kommer vi da, eller jeg, og (…) vil fortelle at ”kanskje ikke alt er sånn. Det burde 

kanskje vært sånn”. Men jeg kan ikke endre barnevernet sine prosedyrer fordi jeg 

jobber i barnehage. Da må jeg stå utenfor og prøve så godt jeg kan å finne meg i mye 

av det de sier da. (Informant 6)  

 

Slik jeg tolker det, beskriver både informant 1, 3 og 6 det samme – interesseforskjeller som 

kan føre til utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet. Informantene beskriver ulike interesser 

som bakgrunnen for at man vektlegger ulike aspekter ved hvilken kunnskap som er viktigst i 

samarbeidet. Det kan dermed være rimelig å anta at nyhetsgraden er av stor betydning, og 

interesseforskjellene mellom de ulike aktørene blir mer fremtredende.  

 

Informant 1 mener at samarbeid er ”[…] veldig fint når det er tverrfaglig, og man klarer å 

spille hverandre gode, men det kan være veldig tungt når man ikke klarer det”. På 

oppfølgingsspørsmål om hva som kan gjøre dette ekstra utfordrende svarer informanten at de 
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ulike aktørene i for stor grad kan bli ” […] låst på at dette er viktig, og dette må frem først, at 

man klarer ikke å samarbeide om ting”. Jeg tolker dette som et eksempel på en pragmatisk 

kunnskapsgrense, da de ulike interessene i det tverrfaglige samarbeidet gjør det utfordrende 

for noen aktører å dele sin kunnskap. Slik jeg forstår det, opplever man utfordringer i 

samarbeidet på bakgrunn av at man vektlegger ulike aspekter ved hvilken kunnskap som er 

viktigst. Jeg tolker det dermed som en pragmatisk kunnskapsgrense, og at denne 

kunnskapsgrensen er fremtredende i det tverrfaglige samarbeidet. 

4.5.2 Samarbeidsmøte 

Som nevnt tolker jeg pragmatiske grenser som fremtredende i det tverrfaglige samarbeidet. På 

spørsmål om hvordan det ble bestemt hva som skulle være innholdet i forelesningene svarer 

informantene fra barneverntjenesten slik:  

 

Det tok egentlig utgangspunkt i at vi først hadde et samarbeidsmøte med barnehagene 

(…). Så spurte vi barnehagene egentlig: ”Hva trenger dere mer informasjon om” eller 

”hvor er det samarbeidet ikke fungerer”. Så det var i samarbeid med de at vi kom frem 

til de temaene (…). (Informant 3) 

 

Dette samsvarer med svaret til informant 2: ” […] vi ville høre på hva barnehagene ønsket 

[…]”. Slik jeg forstår det, har barnehagene vært med i planleggingsprosessen ved å være med 

på å bestemme hva som skal være innholdet i forelesningene. I denne prosessen forklarer 

informant 3 at både barnehagene og barneverntjenesten var ”[…] like uvitende egentlig, til 

hva dette var”, og at man gikk sammen med barnehagene for å drøfte hvordan man på best 

mulig måte kan nå målet i Barnehjernevernet – et felles kunnskapsgrunnlag for å forebygge 

og oppdage vold og seksuelle overgrep tidligere. Dette tolker jeg dit hen at man har lagt til 

rette for at aktørene i det tverrfaglige samarbeidet kan tilpasse kunnskapen man sitter på for å 

anvende den i det tverrfaglige samarbeidet. Alle aktørene har fått mulighet til å komme med 

innspill om hva de anser som viktig i det tverrfaglige samarbeidet, samt hva man må ta høyde 

for i de ulike instansene. Jeg tolker det slik at man på denne måten har tatt høyde for at de 

ulike aktørene kan ha forskjellige interesser, og at man ønsket å utjevne disse forskjellene ved 

å diskutere hva som var viktig for de ulike instansene. Til tross for at man i Barnehjernevernet 

på denne måten har jobbet proaktivt for å unngå at pragmatiske kunnskapsgrenser skal være 
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en trussel i for samarbeidet, utpeker det seg likevel som en trussel. Informant 6 illustrerer 

dette godt, da vedkommende hevder at ”[…] alle etatene sitter i hvert sitt hjørne, opptatt av å 

gjøre sin jobb”.  

 

Videre vil jeg gi en kortfattet oppsummering av funnene i dette kapittelet for å gi oversikt 

over funnene som er gjort i denne studien, som også vil ligge til grunn for diskusjonen i neste 

kapittel.  

4.6 Oppsummering 

Før jeg går løs på diskusjonene med utgangspunkt i forskningsspørsmålene ser jeg det som 

relevant å presentere et kort sammendrag av funnene på bakgrunn av det empiriske 

datamaterialet som er analysert i dette kapittelet. Funnene antyder at tverrfaglig samarbeid ses 

på som en adekvat tilnærming til arbeidsorganiseringen i Barnehjernevernet, da dette kan 

springe ut i fordeler som et mer helhetlig bilde og at man kan bidra på en helt annen måte enn 

hvis man jobbet innenfor hvert sitt område. Videre ser det ut til at man anerkjenner 

forskjellene i kunnskapen i samarbeidet, da dette anses som noe av poenget ved å jobbe 

tverrfaglig. Avhengigheten av forskjellig kunnskap ser også ut til å anerkjennes av 

informantene, da det ser ut til å være enighet omkring opplevelsen av at Barnehjernevernet er 

noe som ingen av aktørene vil klare alene. Funnene indikerer at nyhetsgraden i 

Barnehjernevernet i større grad er knyttet til den nye praksisen som følger med denne 

satsingen enn at det faglige innholdet er nytt og ukjent. 

 

Syntaktiske kunnskapsrenser ser ut til å forekomme, men virker ikke som en reell trussel for 

samarbeidet, da de enkelt overkommes ved at det er tilrettelagt for å spørre, og at man jobber 

med å utvikle et felles språk. Det antydes også at det finnes semantiske kunnskapsgrenser, 

men visuelle hjelpemidler og kasuser for å gjøre kunnskapen som deles relevant, gjør at dette 

heller ikke er noen reell trussel for samarbeidet. Utfordringer knyttet til forskjellige interesser 

blant de ulike aktørene ser derimot ut til å være mer fremtredende, noe jeg tolker som 

pragmatiske kunnskapsgrenser. Dette til tross for at barneverntjenesten ser ut til å jobbe 

proaktivt for å unngå at ulike interesser skal gjøre at man trekker i forskjellige retninger i 

samarbeidet. I tabellen under oppsummeres funnene i 4.3, 4.4 og 4.5. Hensikten er å gi en 

visuell fremstilling av funnene knyttet til ulike kunnskapsgrenser.  
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Kunnskapsgrenser, jfr. 

Carlile (2002, 2004)  
Identifiserte 

kunnskapsgrenser 

Tiltak for å overkomme 

grensene 

Syntaktiske 

kunnskapsgrenser  
 Utfordringer knyttet til 

ulik fagterminologi. 

 Utfordringer knyttet til 

ulikt språk.  

 Utvikle et felles språk. 

 Tilrettelegge for å 

spørre. 

Semantiske 

kunnskapsgrenser 
 Ulike tolkninger blant 

de ulike aktørene.  

 Visuelle fremstillinger. 

 Bruk av kasuser. 

Pragmatiske 

kunnskapsgrenser 
 Utfordringer knyttet til 

forskjellige interesser 

blant de ulike 

aktørene. 

 Samarbeidsmøte i 

oppstartsfasen av 

satsingen.  

Tabell 4: Oppsummering av kunnskapsgrenser.  
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5 Diskusjon 

I dette kapittelet er hensikten å diskutere problemstillingen med underliggende 

forskningsspørsmål i lys av funnene i denne studien. Jeg vil også trekke inn tidligere 

forskning, særlig Carliles teori, da studien bygger på hans rammeverk. Dette rammeverket 

hadde også en sentral plass i utarbeidelsen av problemstillingen og de underliggende 

forskningsspørsmålene. Problemstillingen fikk som nevnt en slik utforming: ”Hvordan 

foregår det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet?”. Problemstillingen skal besvares 

med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan tilrettelegges det for kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet? 

2. I hvilken grad finnes det kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet? 

3. Hvis det finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? 

 

Kapittelet vil struktureres etter disse forskningsspørsmålene, hvor 5.1 ser på 

kunnskapsdelingen i det tverrfaglige samarbeidet. I 5.2 diskuteres kunnskapsgrensene, hvor 

syntaktiske, semantiske og pragmatiske grenser vil diskuteres hver for seg. Det samme er 

tilfelle i 5.3, hvor en diskusjon omkring strategier for å overkomme kunnskapsgrenser vil 

finne sted. 

5.1 Kunnskapsdeling i det tverrfaglige samarbeidet 

I dette delkapittelet vil jeg diskutere begrepet tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling i lys 

av teori og funnene i denne studien. Jeg gjør det på denne måten for å diskutere funnene i lys 

av forskningsspørsmål 1. Jeg vil diskutere med det formål å undersøke hvordan man legger til 

rette for kunnskapsdeling i dette tverrfaglige samarbeidet. 

5.1.1 Flerfaglig eller tverrfaglig samarbeid 

I det overordnede mandatet i Barnehjernevernet står det beskrevet at man skal bygge på et 

tverrgående kunnskapstilbud utviklet gjennom et tett tverrfaglig samarbeid mellom ulike 

instanser som jobber med barn. Tverrfaglighet er også sentralt i Carliles (2002, 2004) 

rammeverk, og jeg ser det derfor som relevant å diskutere dette nærmere i satsingen i Bydel 

Gamle Oslo.  
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Flerfaglig samarbeid handler om å bringe sammen mennesker fra ulike disipliner, uten at 

disse i særlig grad interagerer med hverandre. Samarbeidet foregår uten at man jobber på tvers 

av disiplinene, men at hver enkelt aktør heller holder seg til sitt arbeidsfelt (Newell et al., 

2009). Tverrfaglig samarbeid skiller seg fra denne måten å jobbe på ved at man skaper en 

felles visjon, hvor aktører fra ulike disipliner jobber sammen for å nå denne visjonen. Når de 

ansatte i barnehagene og barneverntjenesten jobber sammen for å nå målet i mandatet i 

Barnehjernevernet, vil samarbeidet her kunne anses som tverrfaglig. Det ser også ut til at 

informantene i denne studien ser verdien i å jobbe tverrfaglig. De trekker frem fordeler som å 

se det helhetlige bildet og gjøre hverandre bedre ved å jobbe sammen på tvers av fag, og at 

man kan oppnå bedre resultater ved å bringe sammen mennesker med ulik faglig bakgrunn. 

Dette samsvarer med blant annet Lauvås & Lauvås (2004) og Newell et al. (2009) sine 

perspektiver på tverrfaglig samarbeid, og hvilke muligheter dette kan gi. Lauvås & Lauvås 

(2004) hevder også at tverrfaglig samarbeid er den eneste måten å organisere arbeidet på for å 

oppnå gode resultater i arbeid med mennesker med spesielle behov.  

5.1.2 Kunnskapsdeling i forelesningene 

I tverrfaglig samarbeid foregår kunnskapsproduksjon ofte gjennom kunnskapsdeling (Newell 

et al., 2009). Videre vil jeg diskutere forelesninger som en arena for kunnskapsdeling. 

Avhengigheten som man kan se av analysen viser hvordan både barnehagene og 

barneverntjenesten sitter på kunnskap som er viktig for arbeidet med Barnehjernevernet, og 

det kan dermed tenkes at kunnskapsdeling er viktig for å lære av hverandre. Arbeidet med 

Barnehjernevernet i Bydel Gamle Oslo er som nevnt lagt opp som en forelesningsrekke. Til 

tross for at Barneverntjenesten holder forelesningene ute i barnehagene, er innholdet bestemt 

gjennom et samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten. Jeg tolker dette som en 

arena for de ulike aktørene å dele sin kunnskap.  

 

Av analysen kan man se at kunnskapen som har blitt delt gjennom forelesningene er kunnskap 

som de ulike aktørene kan benytte seg av. De ansatte i barnehagene hevder at de ser 

relevansen i å øke fokuset på barnehjernens utvikling, og at barnehagen er en sentral arena i 

denne satsningen. I tillegg fremholdes det at man har blitt tryggere på sin egen rolle i 

håndteringen av ulike saker, noe barneverntjenesten også ville få frem gjennom 

forelesningene. Det er også lagt opp til diskusjoner på bakgrunn av eksempler eller kasus i 
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forelesningene. De ansatte i barneverntjeneste sier de får mye ut av disse diskusjonene, og 

lærer mye av de ansatte i barnehagene her. Poenget er at funnene i denne studien indikerer at 

de ulike aktørene ser poenget ved å dele kunnskap og jobbe tverrfaglig, samtidig som dette i 

stor grad ser ut til å fungere godt. Likevel kan man lese av funnene at det oppstår 

kunnskapsgrenser i det tverrfaglige samarbeidet. Dette vil være gjenstand for diskusjon i 5.2.  

5.1.3 Kunnskapsregimer 

Grenville-Howard og Carlile (2006) anerkjenner Carliles (2002, 2004) rammeverk for å 

overkomme kunnskapsgrenser. Samtidig påpeker de at man kan anta at fordelene av å 

implementere kunnskap på tvers av grenser veier opp for kostnadene dette bærer meg seg. 

Dette er noe de beskriver som en ”uutforsket antakelse”, men som jeg tolker som en 

begrensning ved Carliles (2002, 2004) rammeverk. Å se på de ulike aktørene i det tverrfaglige 

samarbeidet i Barnehjernevernet som kunnskapsregimer kunne gitt helt andre resultater i 

denne studien, da dette er et begrep som går dypere enn å se på ulikheter som bare er knyttet 

til arbeidspraksis. Det man likevel kan merke seg i tilknytning til kunnskapsregimer, er at 

dette også sier noe om maktforholdet mellom ulike aktører. Funnene indikerer at barnehagene 

opplever at barneverntjenesten har mer makt i arbeidet med Barnehjernevernet. Bakgrunnen 

for dette kan antas å være at det er barneverntjenesten som har fått utdelt mandatet og bestemt 

hvordan man skal legge opp satsingen i bydelen. I tillegg er det barneverntjenesten som har 

mest erfaring fra arbeid med vold og seksuelle overgrep mot barn fra tidligere arbeid. Det gjør 

at barneverntjenesten som aktør i samarbeidet er mest kjent med håndteringen av slike saker.  

5.1.4 Kjennetegn på kunnskap 

Som man kan se av empirien ser det ut til at kunnskapen i Barnehjernevernet har de 

egenskapene Carlile (2002, 2004) fremholder som kjennetegn på kunnskap på en grense. 

Carlile (2004) hevder at det kreves forskjellige typer kunnskap for å utvikle nye tjenester. Det 

ser ut til at de ulike aktørene anerkjenner forskjellene i kunnskapen, da dette er noe som anses 

som noe av poenget med å jobbe tverrfaglig. Avhengigheten av ulike typer kunnskap for å 

skape nye produkter og tjenester poengteres av Carlile (2004), og anerkjennes også av 

informantene som ser ut til å være enig i at Barnehjernevernet er noe ingen av aktørene klarer 

alene. Funnene i empirien antyder at nyhetsgraden i Barnehjernevernet i stør grad er knyttet 

til det store ansvaret og den nye praksisen som følger med denne satsingen. Det faglige 



71 

 

innholdet beskrives i liten grad som nytt og ukjent. Det paradoksale i Carliles (2002, 2004) 

rammeverk er at disse egenskapene er avgjørende for å skape nye tjenester, samtidig som de 

kan være en hindring for samarbeidet, og dermed en hindring for å komme opp med nye 

løsninger. Grunnen til dette er at disse egenskapene ved kunnskap er drivkraften bak 

kunnskapsgrenser, som vil være neste tema i diskusjonen.  

5.2 Kunnskapsgrenser 

I dette delkapittelet vil jeg diskutere funnene i studien i lys av forskningsspørsmål 2: I hvilken 

grad finnes det eventuelle kunnskapsgrenser i samarbeidet? 

 

I tverrfaglig samarbeid kan man anta at det oppstår kunnskapsgrenser. Når man setter sammen 

mennesker med ulik faglig bakgrunn for å utvikle en ny tjeneste – som Barnehjernevernet – 

må man overkomme disse kunnskapsgrensene. De ulike aktørene i samarbeidet må i 

fellesskap finne måter å forstå hverandre på for å benytte seg av den unike kunnskapen hver 

enkelt sitter på. Hvis man ikke klarer dette vil det være en risiko for at man ikke klarer å nå 

målet i mandatet til Barnehjernevernet: Å utvikle et tverrgående tilbud gjennom tett 

tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser. På bakgrunn av nyhetsgraden ved denne måten 

å jobbe på, samt forskjellen og avhengigheten som de ulike aktørene har overfor hverandre 

med hensyn til kunnskapen de sitter på, kan man anta at kunnskapsgrenser eksisterer her. 

Videre vil jeg diskutere med det formål å se på hvilke kunnskapsgrenser som er mest 

fremtredende i Barnehjernevernet.  

5.2.1 Syntaktiske kunnskapsgrenser 

Syntaktiske kunnskapsgrenser er knyttet til informasjonsflyt og språklige eller grammatiske 

utfordringer som kan oppstå mellom mennesker i et tverrfaglig samarbeid. Selv om det virker 

som om de ulike aktørene stort sett forstår hverandre godt, fremhever informantene både ulikt 

språk og fagterminologi som en utfordring knyttet til ulikt språk. Dette samsvarer med hva 

Carlile (2002, 2004) fremhever som problemområder på en syntaktisk grense.  

 

Utfordringer knyttet til fagterminologi illustreres godt av informant 6, som hevder at noen kan 

ha en tanke om hva som skal kommuniseres, men formidler seg på en måte som gjør at det er 

uforståelig, ved å bruke et fagspråk som andre ikke er vant til. På bakgrunn av dette kan det 
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oppstå misforståelser i en samarbeidssituasjon. Blant informantene fra barneverntjenesten 

belyses også utfordringer knyttet til fagspråk. Det beskrives som utfordrende å tilpasse 

forelesningene til det brede spekteret av utdanningsbakgrunn i barnehagene, hvor noen kan ha 

høyere utdanning tilsvarende mastergrad, mens andre er ufaglærte. Utfordringen knyttet til 

dette er å ikke bruke uttrykk som er uforståelig, som man samtidig ofte tar for gitt. Jeg tolker 

dette som syntaktiske kunnskapsgrenser, da disse eksemplene viser til situasjoner hvor man 

mangler et felles språk, noe som samsvarer med Carliles (2004) perspektiver. Han hevder at 

felles språk kan fungere som felles kunnskap, og at det oppstår syntaktiske kunnskapsgrenser 

når dette mangler.  

 

Informantene belyser også utfordringer i forbindelse med at noen aktører ikke forstår det 

norske språket. Dette kan bære med seg utfordringer ved at det kan hindre kommunikasjonen 

omkring sentrale elementer i Barnehjernevernet. Dette tolker jeg også som en syntaktisk 

kunnskapsgrense, da dette er utfordringer som er forbundet med mangelen på et felles språk, i 

samsvar med Carliles (2002) perspektiver.  

 

Til tross for dette virker ikke syntaktiske kunnskapsgrenser å være en utfordring av betydning 

for det tverrfaglige samarbeidet. Informantene fremholder en kultur for å spørre som den 

viktigste grunnen til dette. Måten de gjør dette på er å legge opp forelesningene som en 

dialog, hvor man skal føle seg trygg på å ta opp de tingene man lurer på, og diskutere det. Det 

påpekes også av informant 3 at man må utvikle et felles språk for å nå målene i 

Barnehjernevernet. Jeg vil gå inn på hvordan man overkommer kunnskapsgrenser i 5.3.  

5.2.2 Semantiske kunnskapsgrenser 

Semantiske kunnskapsgrenser omhandler fortolkning og forståelse hos de ulike aktørene i et 

tverrfaglig samarbeid. Selv om det skulle finnes en felles språklig forståelse – som kan være 

med på å håndtere en syntaktisk grense – kan det ved en semantisk kunnskapsgrense oppstå 

utfordringer på bakgrunn av at de ulike aktørene kan ha ulike tolkninger av det som blir 

kommunisert. For å overkomme en slik kunnskapsgrense må man oversette kunnskapen til et 

perspektiv som alle er i stand til å forstå (Carlile, 2002). 

 

Ut fra analysen kommer det frem at det finnes semantiske kunnskapsgrenser i det tverrfaglige 

samarbeidet. Informantene viser til at det kan oppstå utfordringer i samarbeidet mellom de 
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barnehageansatte og de ansatte i barneverntjenesten på bakgrunn av at de tolker og forstår ting 

ulikt. Ordvalg presiseres som viktig for å unngå misforståelser i kommunikasjonen, og bidra 

til at alle sitter igjen med lik forståelse av det som kommuniseres. Utfordringer knyttet til 

ulike tolkninger oppsummeres godt av informant 3: ”Vi snakker ulikt om det samme. Det vi 

ser definerer vi med ulikt språk […]”. Jeg tolker dette dit hen at fortolkningen av det som 

kommuniseres kan variere. Man risikerer at det oppstår avvikende forståelser blant de 

forskjellige aktørene fordi de legger forskjellig mening i samme begrep, eller ”ser egentlig det 

samme, men definerer det som helt ulike ting” (Informant 3). Dette samsvarer med Carliles 

(2004) beskrivelser av problemområder på en semantisk kunnskapsgrense. Han hevder at det 

oppstår utfordringer som kan hindre deling av kunnskap når ulike aktører legger ulike 

meninger ord og begreper (Carlile, 2004). Måten barneverntjenesten vil håndtere dette på er å 

gjøre innholdet i forelesningene enklere å forstå, samt koble innholdet til arbeidshverdagen i 

barnehagene for å vise relevansen av denne kunnskapen. Jeg vil gå nærmere inn på dette i 5.3. 

5.2.3 Pragmatiske kunnskapsgrenser 

Pragmatiske kunnskapsgrenser handler om de ulike aktørenes interesser i det tverrfaglige 

samarbeidet. Man kan ha et felles språk og forstå hverandres perspektiver, men allikevel være 

uenig med hensyn til at man vektlegger ulike aspekter ved hvilken kunnskap som er viktigst i 

det tverrfaglige samarbeidet (Carlile, 2004). Man står da overfor en pragmatisk 

kunnskapsgrense.  

 

Som man kan se av analysen hevder Informant 6 at målet blant alle som samarbeider i 

Barnehjernevernet er det samme: ”Alle som samarbeider ønsker det beste for barna.” 

(Informant 6). Som en motsetning til dette utdyper informanten at de ulike aktørene har ulike 

interesser, og ulike måter å jobbe på. De fleste informantene ser ut til å være klar over hvilke 

utfordringer man står overfor knyttet til ulike interesser i samarbeidet. Blant annet fremheves 

det å bli i ”hvert sitt hjørne” (Informant 6) eller ”hver sin skyttergrav” (Informant 3). Dette er 

gode eksempler for å illustrere pragmatiske kunnskapsgrenser, da man her belyser sentrale 

utfordringer knyttet til ulike interesser, i tråd med Carliles (2002, 2004) rammeverk. Hver 

aktør er opptatt av å få frem sin egen kunnskap, noe som kan utløse interessekonflikter. Dette 

på bakgrunn av at man vektlegger ulike aspekter av hvilken kunnskap som er viktigst. 

Informant 1 illustrerer dette godt med å hevde at de ulike aktørene kan bli ”låst på at dette er 

viktig, og dette må frem først”. Dette kan få den konsekvensen ”at man klarer ikke å 
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samarbeide om ting” fordi det er en betydelig forskjell i ”hva man vektlegger av kompetanse” 

(Informant 1).  

 

Selv om det overordnede målet kan være det samme for alle aktørene, kan det altså oppstå 

konflikter på bakgrunn av hva man vektlegger av kompetanse. Dette er naturlig da de ulike 

aktørene har ulik faglig bakgrunn, og derav ulike faglige interesser. Dette samsvarer med 

sentrale elementer i Carliles (2004) teori. Han hevder at det er ”[…] different interests among 

actors […]” (Carlile, 2004, s. 559). Dette kan hindre delingen av kunnskap, og dermed være 

en utfordring for samarbeidet. Av diskusjonen over kan man se at pragmatiske 

kunnskapsgrenser er fremtredende i det tverrfaglige samarbeidet, til tross for at man samtidig 

er klar over at dette er utfordringer som kan oppstå. Hvordan man jobber for å overkomme 

slike kunnskapsgrenser vil være gjenstand for diskusjon i neste delkapittel.   

5.3 Hvordan overkommes kunnskapsgrensene? 

I dette delkapittelet vil jeg diskutere med det formål å besvare forskningsspørsmål 3: Hvis det 

finnes kunnskapsgrenser her, hvordan overkommes disse? Jeg vil gjøre dette ved å ta 

utgangspunkt i tidligere diskusjon, og se syntaktiske, semantiske og pragmatiske 

kunnskapsgrenser hver for seg. Jeg gjør det på denne måten for å se hvordan man legger til 

rette for å overkomme hver enkelt kunnskapsgrense i Barnehjernevernet. Grenseobjekter er 

viktige muliggjørende faktorer for tverrfaglig samarbeid ved at de er med på å utjevne 

forskjeller på en gitt grense, og dermed overkomme kunnskapsgrensen (Star & Griesemer, 

1989; Carlile, 2002). For å overkomme de ulike kunnskapsgrensene stiller Carlile (2002) 

ulike krav til grenseobjektene, tilpasset hvilken type grense de er tenkt å overkomme. Før jeg 

går inn på de ulike grensene til Carlile (2002, 2004) vil jeg se på begrepet tillit, med spesielt 

fokus på Newell et al. (2009) sin kategorisering av begrepet. Her vil også Edmondsons (2002) 

perspektiver på psykologisk trygghet diskuteres. Jeg gjør det slik for å se nærmere på disse 

begrepenes rolle i prosessen med å overkomme kunnskapsgrenser. 

5.3.1 Tillit og psykologisk trygghet 

I det tverrfaglige samarbeidet mellom barneverntjenesten og barnehagene kan man tenke jeg 

at ulike typer tillit er viktig. Kollegatillit defineres av Newell et al. (2009) som tillit som 

baserer seg på en vurdering av personlig vennskap, og er en form for tillit som tar lang tid å 
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bygge opp. Denne satsingen ikke er organisert gjennom et prosjekt med en gitt tidsfrist, men 

tenkt å implementeres i alle de relevante instansene i bydelen. Empirien viser også at denne 

satsingen ikke skal være noe ”stunt”. Når arbeidet skal implementeres over hele bydelen på 

denne måten, kan man tenke seg at kollegatillit vil bli mer aktuelt etter hvert. Likevel 

fremholdes viktige elementer i denne tillitsformen som viktig for det tverrfaglige samarbeidet 

av informant 2, som mener det er: ”lettere å ta den kontakten […] hvis du står i en sak og 

lurer på noe […]. Når man har et ansikt på noen”. Dette sitatet er relevant fordi det viser 

hvordan kollegatillit kan være en muliggjørende faktor for kunnskapsdeling ved at det senker 

terskelen for å ta kontakt med andre kolleger.  

 

Kompetansetillit beskrives av Newell et al. (2009) som tillit til andres kompetanse, da man 

antar at deres kompetanse er tilstrekkelig for å utføre en arbeidsoppgave. Barnehjernevernet 

bygger på en idé om at flere ulike instanser skal samarbeide for å håndtere barn som er utsatt 

for vold og seksuelle overgrep. I mandatet til denne satsingen er det bestemt på forhånd hvilke 

instanser som skal være med i satsingen, på bakgrunn av at deres kompetanse anses som 

viktig for å tjene de ulike formålene i denne satsingen. Dermed er det nærliggende å anta at 

kompetansetillit ikke vil være et utfordrende aspekt i det tverrfaglige samarbeidet.  

 

Forpliktelsestillit er den siste tillitsformen i Newell et al. (2009) sin kategorisering av 

begrepet. Dette er en formell type tillit, da den ofte har utspring i en formell kontrakt mellom 

de ulike partene. I det tverrfaglige samarbeidet i Bydel Gamle Oslo kan man tenke seg at 

denne typen tillit er sentral når man skal forholde seg til målene i det overordnede mandatet. 

De ulike aktørene må kunne stole på at andre instanser gjør sin jobb for å nå målene som 

kommer frem her. Trusler mot denne formen for tillit er knyttet til at noen aktører ikke 

forholder seg trofast til den formelle forpliktelsen. Dette kan bryte ned det tverrfaglige 

samarbeidet, fordi man da vil jobbe ut fra ulike mål. En felles forpliktelse kan derfor antas å 

være viktig for å få til et fruktbart samarbeid.   

 

Edmondson (2002) skiller mellom tillit og psykologisk trygghet, og hevder at man må skape 

forhold for psykologisk trygghet for å overkomme det hun kaller mellommenneskelig risiko. 

Dette er en term som brukes for å forklare at mennesker vil minimere risikoen for å skade det 

inntrykket andre har av en. Videre hevder Edmondson (2002) at det er avgjørende for 

organisasjoner å legge til rette for kollektiv læring, og for å få til dette er det essensielt å 
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skape forhold for psykologisk trygghet. For at de ulike aktørene skal involvere seg i 

læringssituasjonen må man kunne stille spørsmål, spørre om hjelp eller be om tilbakemelding 

uten å bli oppfattet som ignorerende, forstyrrende eller inkompetent (Edmondson, 2002). 

Empirien viser at man i Barnehjernevernet ønsker at de ulike aktørene skal involvere seg i 

slike læringssituasjoner for å lykkes med satsingen. Man kan dermed anta at det er viktig å 

skape forhold for psykologisk trygghet for å lykkes med det tverrfaglige samarbeidet. Dette 

kan gjøre at de ulike aktørene kan stille spørsmål og be om tilbakemelding uten å risikere at 

inntrykket andre har av en kan bli skadet. Dette kan legge til rette for at møtene mellom 

barneverntjenesten og barnehagene kan ”oppleves som en dialog” (Informant 2).  

 

Videre vil jeg ta for meg hver enkelt kunnskapsgrense, og diskutere hvordan man jobber for å 

overkomme disse i det tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet.  

5.3.2 Syntaktiske kunnskapsgrenser  

Informantene fra barneverntjenesten hevder at de har hatt mye fokus på å skape en kultur hvor 

alle føler seg trygge på å spørre. Det ser ut til å være bred enighet blant informantene om at 

det er tilrettelagt for å spørre dersom det er noe man ikke forstår i samarbeidet. Informantene 

fremholder at de ikke vegrer seg for å spørre dersom noe skulle være uklart, og hvis 

situasjonen ikke skulle tillate det, sier informant 6 at: ”[…] da tar jeg det med meg til noen jeg 

er trygg på, og som jeg tror kan forklare det for meg”. Tillit blir dermed et viktig begrep da 

man er ute etter at samarbeidet skal foregå som en dialog hvor alle føler seg trygge til å ta opp 

ting man er usikker på. Dette stemmer overens med Filstads (2010) perspektiver, som hevder 

at tillit kan medføre en tendens til å utveksle kunnskap. Det ser også ut til at informantene har 

tillit til hverandre, da ingen av informantene sier at de vegrer seg for å spørre dersom noe er 

uklart.  

 

Som nevnt hevder informant 3 at man må utvikle et felles språk for å håndtere utfordringer 

knyttet til ulikt fagspråk. Dette stemmer overens med hva Carlile (2002) krever av et 

grenseobjekt på en syntaktisk grense – grenseobjektet må danne en felles syntaks, altså et 

felles språk slik at aktørene i samarbeidet kan sette ord på kunnskapen sin, noe han 

fremholder som et grunnleggende krav til grenseobjekter for å overkomme enhver type 

kunnskapsgrense. På denne måten tolker jeg utviklingen av et felles språk som et grenseobjekt 

for å overkomme utfordringer knyttet til språk i Barnehjernevernet.  
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5.3.3 Semantiske kunnskapsgrenser 

Som man kan se av diskusjonen over, oppstår det utfordringer i samarbeidet på bakgrunn av 

de ulike aktørenes tolkninger. Selv om disse semantiske kunnskapsgrensene kan oppstå, ser 

det ikke ut til å være et problem som fremstår som en trussel mot det tverrfaglige samarbeidet.  

 

Det ser ut til at de ansatte i barneverntjenesten, som står bak forelesningene i barnehagene er 

klar over denne utfordringen, og tar høyde for dette i utarbeidelsen av forelesningene. 

Informantene fra barneverntjenesten er samstemte omkring betydningen av visuelle 

hjelpemidler i forelesningene. De hevder at dette er med på å knytte kunnskapen til 

arbeidshverdagen i barnehagene ved at man viser hvordan kunnskapen kan brukes, samt 

komme til uttrykk i det daglige arbeidet. Bruk av kasuser er et annet hjelpemiddel som har 

blitt brukt i forelesningene for at de barnehageansatte kan relatere innholdet til sin egen 

arbeidshverdag. Samtidig kommer det frem av analysen at barneverntjenesten har tenkt at 

dette skal legge opp til diskusjoner hvor de kan identifisere kunnskapen i barnehagene, samt 

ta til seg og bruke kunnskapen de barnehageansatte sitter på. Jeg tolker dette som at man 

forsøker å legge til rette for å oversette kunnskapen til et perspektiv som alle er i stand til å 

forstå, i tråd med Carliles (2002) krav til grenseobjekter for å overkomme en semantisk 

grense. Om dette kan tolkes som et adekvat grenseobjekt for å overkomme en slik grense 

avhenger av hvordan de barnehageansatte opplever de visuelle fremstillingene og kasusene i 

forelesningene.   

 

Av analysen kan man se at de barnehageansatte spesielt ser ut til å verdsette bruken av 

kasuser i forelesningene, da samtlige av informantene opplever kasusene som relevante. De 

fremholder også fordeler som at kasusene er nært knyttet til arbeidshverdagen, da de 

representerer ”[…] noe som kan skje i hverdagen” (Informant 6). Det ser også ut til at de ser 

verdien av at kasusene gir mulighet til å knytte kunnskapen man får til barnas oppførsel – noe 

jeg tolker som et perspektiv de barnehageansatte er i stand til å forstå. På bakgrunn av dette 

kan man lese at semantiske grenser ikke er en utfordring av betydning for samarbeidet. 

Utfordringer knyttet til ulike fortolkninger og forståelser håndteres ved visuelle fremstillinger 

og kasuser som gjør det mulig å knytte kunnskapen til egen arbeidshverdag. Dermed har man 

overført kunnskapen til et perspektiv som alle er i stand til å forstå, for å sikre at alle tolker 

det som kommuniseres på lik måte. Barneverntjenesten har også lagt til rette for diskusjoner 

på bakgrunn av kasusene, noe som kan tolkes som en prosess hvor de ulike aktørene kan 
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presisere hva de kan. Dette er også noe Carlile (2002) definerer som en avgjørende egenskap 

ved et grenseobjekt for å overkomme en semantisk grense.  

5.3.4 Pragmatiske kunnskapsgrenser 

Pragmatiske kunnskapsgrenser omhandler som nevnt de ulike aktørenes interesser i et 

tverrfaglig samarbeid. Av diskusjonen over kan man se at det oppstår pragmatiske 

kunnskapsgrenser i samarbeidet i Barnehjernevernet, da hver aktør kan tendere mot å bli i 

”hvert sitt hjørne” eller ”hver sin skyttergrav”. Poenget er å vise at de ulike aktørene har ulike 

meninger omkring hvilke aspekter av kunnskap som er viktigst, eller som informant 1 sier: 

uenig i hva man ”vektlegger av kompetanse”. Dette samsvarer i stor grad med hva Carlile 

(2004) fremhever som utfordringer på en pragmatisk grense, da han hevder at dette omhandler 

forskjeller knyttet til ”[…] interests among actors […]” (Carlile, 2004, s. 559).  

 

Analysen i forrige kapittel viser også at dette er utfordringer man er klar over i samarbeidet, 

og som man har jobbet proaktivt for å unngå. Til tross for dette utpeker pragmatiske 

kunnskapsgrenser seg som en utfordring i det tverrfaglige samarbeidet. Videre vil jeg 

diskutere med det formål å undersøke nærmere hvorfor dette kan være en trussel. Med 

utgangspunkt i nyhetsgraden i Barnehjernevernet vil jeg forsøke å komme med en alternativ 

forklaring på hvorfor interesseforskjeller utpeker seg som en utfordring, til tross for at man 

har jobbet proaktivt for å unngå dette.  

 

I analysen kom det frem at barneverntjenesten ville utvikle forelesningene i samarbeid med 

barnehagene, da det overordnede mandatet var like ukjent for alle parter. Man gjorde dette 

ved å arrangere et samarbeidsmøte hvor man ønsket at barnehagene skulle komme med 

innspill til hvilke temaer som kunne være relevant, eller som de trengte mer kunnskap om for 

å nå målet i mandatet. Jeg tolker det slik at dette er en måte å forsøke å jevne ut 

interesseforskjellen mellom aktørene, ved å tilpasse forelesningene etter barnehagenes 

interesser. Denne måten å starte samarbeidet på kan også gi de ulike aktørene mulighet til å 

tilpasse kunnskapen sin etter mandatet i Barnehjernevernet. Gjennom en diskusjon om hva 

som kreves av barnehagene og barneverntjenesten kan man identifisere hvilke områder de 

ulike aktørene kan bidra, og hva som kreves av hver enkelt aktør. Når man vet hva som 

kreves, kan man tilpasse sin domenespesifikke kunnskap slik at man i større grad får brukt 

den i Barnehjernevernet. Dette er i tråd med hva Carlile (2004) krever at et effektivt 
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grenseobjekt for å overkomme en pragmatisk kunnskapsgrense. Det ser altså ut til at man i det 

tverrfaglige samarbeidet i Bydel Gamle Oslo har lagt til rette for en slik prosess. Likevel 

fremholdes pragmatiske kunnskapsgrenser som en utfordring for samarbeidet. Informant 6 

oppsummerer dette godt: ”Jeg føler at alle etatene sitter i hvert sitt hjørne, opptatt av å gjøre 

sin jobb”. Dette sitatet er viktig fordi det illustrerer en pragmatisk kunnskapsgrense i det 

tverrfaglige samarbeidet i Barnehjernevernet, til tross for at man har lagt til rette for en 

prosess for å overkomme slike grenser. Videre vil jeg forsøke å komme med en alternativ 

forklaring på hvorfor dette likevel kan være en utfordring for samarbeidet.  

5.3.5 Utfordring for samarbeidet 

Av analysen kan man lese at nyhetsgraden knyttet til det faglige innholdet i 

Barnehjernevernet er liten. Som informant 5 sier det: ”Det at barn lever i en understimulert 

verden, og at det ikke er bra, har vel pedagoger visst siden tidenes morgen”. Informantene 

peker på at det store ansvaret som nå ligger hos barnehagene er nytt, samt hvordan man skal 

gå frem, melde inn tilfeller og si ifra. Ut fra dette kan man lese at måten å håndtere ulike saker 

relatert til Barnehjernevernet fremholdes som noe nytt og ukjent i større grad enn det faglige 

innholdet. Ut fra analysen tolker jeg det slik at det var det faglige innholdet barnehagene var 

med på å bestemme i forelesningene, og ikke hvordan man skulle gå frem for å håndtere ulike 

saker. Poenget er at dette kan tolkes som et paradoks da det er selvmotsigende at barnehagene 

har vært med på å utvikle det faglige innholdet i forelesningene, men ikke vært med på å 

planlegge hvordan man skal håndtere saker knyttet til vold og seksuelle overgrep.  

 

Det som av informantene har blitt beskrevet som ”selvsagt” og ”ikke direkte annerledes” er 

også det området de barnehageansatte har vært med på å utvikle. Når det derimot er snakk om 

handteringen av saker – som fremheves som nytt i større grad enn det faglige innholdet – har 

ikke barnehagene vært med i planleggingsprosessen. Når man ikke har fått avklart ulike 

interesser knyttet til dette i samarbeidsmøtet mellom bydelen og barnehagene, er det også 

rimelig å anta at disse forskjellene i større grad vil komme til uttrykk. En konsekvens som 

følge av dette kan være at de ulike etaten ”sitter i sitt hjørne, opptatt av å gjøre sin jobb”, slik 

informant 6 beskriver det. Hvis man ikke drøfter hvordan man skal håndtere slike saker med 

de ansatte i barnehagene kan man oppleve at de ulike interessene, eller hvilke aspekter av 

kunnskap som vektlegges av de ulike aktørene, kan være avvikende. Dette er en alternativ 

forklaring på hvorfor pragmatiske kunnskapsgrenser oppstår, til tross for at man i stor grad 
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har tatt høyde for denne typen utfordringer. Dette er også i tråd med hva Carlile (2004) 

beskriver som problemområder på en pragmatisk grense.  
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6 Avsluttende refleksjoner 

Dette er en kvalitativ casestudie om tverrfaglig samarbeid i Barnehjernevernet. Paul Carliles 

rammeverk ble brukt for å undersøke om det finnes kunnskapsgrenser som hindrer læring og 

kunnskapsdeling, samt hvordan disse eventuelt overkommes. I dette avsluttende kapittelet vil 

jeg reflektere over funnene i studien, samt studiens bidrag og begrensninger, før kapittelet 

avsluttes med forslag til videre forskning.  

6.1 Hovedfunn 

I denne studien har samarbeidet i Barnehjernevernet blitt kategorisert som tverrfaglig fremfor 

flerfaglig i lys av Newell et al. (2009) sitt skille mellom begrepene. Fordelen med å jobbe 

tverrfaglig er at det kan gi større mulighet for å komme opp med innovative løsninger. Dette 

samsvarer med Carlile (2002, 2004) sine perspektiver, som hevder at man må bringe ulike 

typer kunnskap sammen for å utvikle nye, komplekse produkter eller tjenester. Carlile (2004) 

viser også til tre egenskaper som kjennetegner kunnskap på en grense – forskjell, avhengighet 

og nyhetsgrad. Funnene i studien tyder på at dette er egenskaper som også kjennetegner 

kunnskapen i Barnehjernevernet. Dette dannet grunnlaget for å undersøke kunnskapsgrenser 

nærmere i denne studien, da det er disse egenskapene som utgjør det paradoksale ved Carliles 

(2002, 2004) rammeverk. Forskjell, avhengighet og nyhetsgrad er avgjørende egenskaper ved 

kunnskap for å skape nye, innovative produkter og tjenester, samtidig som de kan være en 

hindring for tverrfaglig samarbeid.  

 

Videre viser funnene knyttet til kunnskapsgrenser at både syntaktiske, semantiske og 

pragmatiske kunnskapsgrenser er noe som oppstår i det tverrfaglige samarbeidet. Syntaktiske 

kunnskapsgrenser ser ut til å oppstå fordi de ulike aktørene bruker forskjellig fagterminologi, 

eller det oppstår andre utfordringer knyttet til språklig forståelse. Til tross for dette ser ikke 

denne typen kunnskapsgrense ut til å være av særlig betydning for samarbeidet, da det er en 

kultur for å spørre hvis man ikke forstår, samtidig som man jobber med å utvikle et felles 

språk. Dette samsvarer med hva Carlile (2002) beskriver som viktige egenskaper hos 

grenseobjekter for å overkomme en syntaktisk grense. Funnene indikerer dermed at 

syntaktiske kunnskapsgrenser ikke har utgjort noen utfordring.  
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Semantiske kunnskapsgrenser er knyttet til de ulike aktørenes tolkninger. Funnene viser at 

dette også er noe som oppstår i da de ulike aktørene kan legge ulike meninger i det som blir 

kommunisert. Likevel indikerer funnene at dette heller ikke utgjør noen større utfordring for 

det tverrfaglige samarbeidet. Bruk av visuelle hjelpemidler og kasuser gjør at man kan 

relatere innholdet til sin arbeidshverdag, og bidrar til at alle har en mer lik forståelse av det 

som kommuniseres. Funnene indikerer dermed at de semantiske kunnskapsgrensene 

overkommes etter hvert som de oppstår.  

 

Funnene indikerer derimot at pragmatiske kunnskapsgrenser spiller en mer betydelig rolle. 

Ulike interesser blant de forskjellige aktørene ser tidvis ut til å være utfordringer i det 

tverrfaglige samarbeidet, til tross for at man har jobbet proaktivt for å unngå dette gjennom 

samarbeidsmøter. Diskusjonen viser en alternativ forklaring på hvorfor pragmatiske 

kunnskapsgrenser likevel kan være fremtredende i samarbeidet. Denne forklaringen er knyttet 

til hvilke områder barnehagene har vært med på å utvikle, sammenlignet med hva de opplever 

som nytt og ukjent ved Barnehjernevernet.  

 

For å oppsummere indikerer funnene i denne studien at syntaktiske, semantiske og 

pragmatiske kunnskapsgrenser oppstår i Barnehjernevernet. Syntaktiske og semantiske 

kunnskapsgrenser ser ikke ut til å være noen utfordring for det tverrfaglige samarbeidet, da de 

overkommes etter hvert som de oppstår. Det ser derimot ut til å være større utfordringer 

knyttet til pragmatiske kunnskapsgrenser. Det er imidlertid mulig at dersom man gjorde noen 

etnografiske studier og fulgte casen over lengre tid, ville konklusjonen vært annerledes. Jeg 

vil gå nærmere inn på begrensninger ved studien i 6.3. I fortsettelsen vil jeg gjøre noen 

refleksjoner rundt studiens bidrag. 

6.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar ved å anvende rammeverket til Paul Carlile i forbindelse med en ny 

barnevernsatsing for å undersøke hvordan kunnskapsdeling foregår i et arbeid som 

organiseres tverrfaglig. Som nevnt er kvalitative studier godt egnet for å gi rike innsikter i 

casen man studerer (Walsham, 1995). På bakgrunn av dette kan man si at denne studien 

primært har bidratt gjennom å gi rik innsikt i hvordan kunnskapsdeling foregår i 
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Barnehjernevernet, samt hvordan man jobber for å overkomme de kunnskapsgrensene man 

møter på.  

Yin (2010) hevder at analytisk generalisering også er en mulighet ved casestudier. Analytisk 

generalisering er knyttet til teori, og viser til at funn fra en enkelt casestudie kan brukes for å 

si noe om man ville funnet lignende resultater i tilsvarende situasjoner. Denne måten å 

generalisere på består av to prosesser. Den første prosessen går ut på å vise hvordan funnene 

fra casestudien er relevant i lys av en bestemt teori. Dette har jeg gjort i kapittel 4 og 5 hvor 

funnene i studien analyseres og diskuteres i lys av Carliles (2002, 2004) teori. Den andre 

prosessen til Yin (2010) innebærer å anvende samme teori for å vise til tilsvarende situasjoner 

hvor lignende hendelser kan oppstå. Med bakgrunn i dette kan det være relevant å tenke seg at 

man kunne gjort lignende funn i hvis man studerte samme fenomen i en tilsvarende situasjon. 

En slik situasjon kan være implementeringen av Barnehjernevernet i andre barnehager. En 

kan tenke seg at barneverntjenesten på samme måte arrangerte et oppstartsmøte hvor de nye 

barnehagene fikk være med på å utforme forelesningene. Slik som i casen i denne studien er 

barnehagene med på å bestemme det faglige innholdet, men ikke handlingsplanen for å 

håndtere saker knyttet til vold og seksuelle overgrep. Med utgangspunkt i Yin (2010) sine 

perspektiver på analytisk generalisering kan man tenke seg at man ville funnet lignende 

utfordringer knyttet til kunnskapsgrenser også her. Dette på bakgrunn av at man viser til en 

tilsvarende situasjon hvor lignende hendelser kan oppstå.  

6.3 Studiens begrensninger 

Samtidig som Yin (2010) hevder at man kan knytte funn fra én casestudie til lignende 

situasjoner, hevder han også at generaliserbarheten av funn fra en enkelt casestudie øker 

betraktelig dersom man finner tilsvarende resultater i andre casestudier. Man kan dermed 

tenke seg at en studie av flere case hadde vært relevant for å kunne si noe om funnene er 

gyldig andre steder enn casen i denne studien. Dette kunne også gitt den fordelen at man 

kunne gjort en komparativ studie, der man sammenlignet resultater for å få et bredere bilde av 

hvordan det tverrfaglige samarbeidet foregår i Barnehjernevernet også andre steder enn Bydel 

Gamle Oslo.  

 

Videre er tid en åpenbar praktisk begrensning ved denne studien, og dette aspektet har lagt 

noen føringer med hensyn til omfang og faglig bredde. Å følge barnevernsatsingen fra 
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oppstartsfasen, og undersøkt hvordan kunnskapsdelingen foregår når Barnehjernevernet skal 

implementeres i andre instanser kunne potensielt gitt andre konklusjoner. En mer langsiktig 

studie kunne også gjort det mulig å undersøke andre temaer i tilknytning til kunnskapsdeling. 

Det at Howard-Grenville & Carlile (2006) hevder at Carliles (2002, 2004) rammeverk 

avgrenser seg til å se på arbeidspraksis alene er noe jeg som nevnt anser som en begrensning 

ved hans rammeverk. Dette gjør at for eksempel Howard-Grenville og Carilie (2006) sin teori 

vedrørende kunnskapsregimer kunne vært en annen innfallsvinkel til denne studien. Dette 

kunne gitt mulighet til å studere mer dyptgående forskjeller mellom aktørene enn kun 

arbeidspraksis. Dette kan også være et forslag til videre forskning, som vil være tema i neste 

delkapittel.  

6.4 Forslag til videre forskning 

Jeg har i det foregående indikert noen mulige alternative vinklinger på studien. For videre 

forskning er det flere interessante muligheter: For det første kunne man sammenlignet 

hvordan Barnehjernevernet oversettes til praksis i de ulike delene av Oslo kommune. For det 

andre kunne man sammenlignet hvordan praksisene i Barnehjernevernet i Oslo henger 

sammen med praksiser andre steder. En slik «zooming out» av praksis, spesielt dersom den 

også tar for seg tid i tillegg til rom vil kunne gi rike innsikter om praksis (Nicolini, 2012). For 

det tredje kunne man fokusert mer eksplisitt på makt ettersom tidligere forskning har vist at 

dette kan spille en viktig rolle i prosesser der praksis endres i organisasjoner, se for eksempel 

Mørk, Hoholm, Ellingsen, Edwin, & Aanestad (2010). 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv  

Prosjekt om kunnskapsdeling i Barnehjernevernet 

Jeg er student ved Universitetet i Oslo og jobber nå med en masteroppgave som en del av et 

prosjekt vedrørende Barnehjernevernet i regi av Centre for Connected Care (C3). Dette er en 

masteroppgave i pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Min studieretning 

heter Kunnskap, utdanning og læring, med spesialisering innenfor læring, teknologi og arbeid. 

I utgangspunktet ønsker jeg å sette i gang med intervjuer så fort som mulig. Studien er 

innmeldt og godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata. 

 

Sentrale områder som ønskes adressert for å besvare oppgaven er blant annet tverrfaglig 

samarbeid, deling av kunnskap og spørsmål rundt din egen arbeidshverdag. Jeg ønsker å få 

innsikt i hvordan det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernstjenesten og barnehagene 

foregår i Barnehjernevernet. Ønsket varighet for intervjuet er 45-60 minutter. 

Intervjusituasjonen skaper en anledning til å konkretisere og redegjøre for sentrale aspekter 

ved egen yrkesutøvelse, med et spesielt fokus på samarbeid og deling av kunnskap mellom de 

ansatte.  

 

Jeg er klar over at det er hektiske og fulle arbeidsdager i denne perioden, men vil fremholde at 

deltakelse i studien vil kunne bidra til nyttig kunnskap for barnehagene som er med i dette 

prosjektet, samt barnevernstjenesten i Bydel Gamle Oslo. 

Håper du ønsker å bidra til prosjektet og oppgaven min. Send meg gjerne en mail, eller ring 

meg dersom du skulle ha noen spørsmål rundt studien.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Sondre Sundeng.  
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Tverrfaglig samarbeid i Barnehjernevernet” 

Bakgrunn og formål 

Jeg er student ved Universitetet i Oslo og jobber nå med en masteroppgave som en del av et 

prosjekt vedrørende Barnehjernevernet i regi av Centre for Connected Care (C3). Dette er en 

masteroppgave i pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Min studieretning 

heter Kunnskap, utdanning og læring, med spesialisering innenfor Læring, teknologi og 

arbeid.  

 

Sentrale områder som ønskes adressert for å besvare oppgaven er blant annet tverrfaglig 

samarbeid, deling av kunnskap og spørsmål rundt din egen arbeidshverdag.  

 

Utvalget velges ut på bakgrunn av deres rolle i barnehjernevernet. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg ønsker å få innsikt i hvordan det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernstjenesten og 

barnehagene foregår i Barnehjernevernet. Ønsket varighet for intervjuet er 45-60 minutter. 

Intervjusituasjonen skaper en anledning til å konkretisere og redegjøre for sentrale aspekter 

ved egen yrkesutøvelse, med et spesielt fokus på samarbeid og deling av kunnskap mellom de 

ansatte. I intervjusituasjonen ønsker jeg å gjøre opptak som senere vil transkriberes. I 

transkripsjonen vil informantene være anonymisert. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. De eneste som vil ha tilgang til 

personopplysninger er meg og min veileder Bjørn Erik Mørk. Lydopptakene og 

personopplysninger vil lagres separat på en passordbeskyttet datamaskin. I publikasjonen av 

studien vil deltakerne anonymiseres, og ikke kunne gjenkjennes.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2018. Da vil personopplysninger og lydopptak 

slettes umiddelbart.  
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

Dersom du har andre spørsmål knyttet til studien, ta kontakt med: 

Sondre Sundeng: E-post:  

Bjørn Erik Mørk: E-post:  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 1 

Intervjuguide 1 

Del I - Presentasjon 

Presentasjon av meg selv og prosjektet 

 Sondre Sundeng. Masteroppgave ved IPED, UiO. Tema for oppgaven er læring og 

kunnskapsdeling.  

 Jeg er student i et prosjekt om innovasjon i helse, hvor jeg gjennomfører intervjuer og 

dokumentanalyser.  

 Formålet med intervjuet er å få en bedre forståelse av praksis, og hvordan læring og 

kunnskapsdeling foregår.  

 Omfang av intervjuet vil være 45-60 minutter. Har du noen avtaler umiddelbart etterpå 

som gjør at vi må avslutte før det har gått 60 minutter?  

 Informere om personvern og frivillig deltakelse. Skrive under på samtykkeskjema.  

 Jeg ønsker i utgangspunktet å ta opp intervjuet slik at jeg slipper å skrive mye notater 

underveis i intervjuet, og for å sikre at materialet blir korrekt sitert. Intervjuet vil 

anonymiseres, og slettes når prosjektet er ferdig. Ingen utenom prosjektet vil få tilgang 

til intervjuet. Er dette i orden for deg?  

 Intervjuet vil komme inn på ulike temaer: En introduksjon av deg, læring og deling av 

kunnskap, hva som kan hindre deling av kunnskap, før jeg avslutningsvis vil fokusere 

på forelesningene om Barnehjernevernet du har vært igjennom i regi av bydelen.  

 Har du noen praktiske spørsmål? Noe som er uklart før vi begynner intervjuet? 

 

Del II – Introduksjon av informant 

Introduksjon 

1. Jeg ønsker at du gir en kort presentasjon av deg selv, og hva ditt arbeid går ut på. 

a. Hva er din utdanningsbakgrunn? Hvilken stilling har du? 

b. Hvor lenge har du jobbet med dette? Noen typiske arbeidsoppgaver?  

 

2. Hva er Barnehjernevernet? 

a. Når hørte du først om Barnehjernevernet? 

b. Hvilke tanker gjorde du deg om Barnehjernevernet da? Hvem fikk du høre om det 

fra? Husker du hvordan dine kolleger reagerte på det? Hva tenker du om det?   
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c. Hva er din rolle i Barnehjernevernet?  

d. Hvordan påvirkes arbeidshverdagen din av Barnehjernevernet?  

 

3. I hvilken grad er Barnehjernevernet annerledes fra hvordan du/dere arbeidet tidligere? 

 

4. Hvordan opplever du samarbeidet i Barnehjernevernet?  

 

5. Hvordan har du opplevd samarbeid med personer med annerledes faglig bakgrunn enn 

deg selv tidligere?  

 

Del III – Kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i tverrfaglig samarbeid 

Kunnskapsdeling 

6. Hvordan samarbeider du med kollegene dine? 

a. Eksempel? 

 

7. Barnehjernevernet foregår i samarbeid med bydelen. Hvilken betydning har dette for 

arbeidet?  

a. Hva betyr samarbeidet for måten dere jobber på? 

b. Eksempel? 

 

8. På hvilken måte er det viktig å lære av andre som også jobber med Barnehjernevernet? 

 

9. Hvordan opplever du at samarbeidet fungerer? 

a. Hva kan gjøre samarbeidet bedre? Eksempel? 

 

10. På hvilken måte deler du din egen kunnskap med de andre som jobber med 

Barnehjernevernet? 

 

11. Hva legger du i begrepet tverrfaglig samarbeid?  

a. Hva opplever du som viktig når man jobber på tvers av fag?  

b. Hva oppleves som mindre viktig?  

 

12. I hvilken grad er kunnskapsdeling viktig i ditt arbeid med Barnehjernevernet?  
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a. Kan du komme med et konkret eksempel hvor du har tatt i bruk andres kunnskap? 

b. Kan du komme med et konkret eksempel hvor du har delt din kunnskap med 

andre? 

 

13. Hvor viktig er kommunikasjon med andre kolleger for å få resultater i arbeidet med 

Barnehjernevernet?  

a. Eksempel? 

 

Utfordringer og fordeler ved å dele kunnskap 

14. I hvilken grad jobber du med personer med samme faglige bakgrunn som deg? 

a. Hvilken bakgrunn har kollegene? 

b. Gjelder dette også i arbeidet med Barnehjernevernet? 

i Hvis nei: hvilken bakgrunn har kollegene du jobber med her? 

c. I hvilken grad har du opplevd noen utfordringer på bakgrunn av dette?  

 

15. Hvordan opplever du at arbeid på tvers av fag påvirker deling av kunnskap?  

a. Noen konkrete utfordringer eller fordeler? Gjerne eksempler. 

 

16. I hvilken grad opplever du at man er avhengig av forskjellige typer kunnskap i 

arbeidet med Barnehjernevernet? 

a. Ev.: Hvorfor er dette viktig? 

b. Kan du vise til et eksempel hvor andres kunnskap har vært viktig for deg i arbeidet 

med Barnehjernevernet? 

 

17. I hvilken grad har du opplevd at språk har gjort det vanskelig å forstå det som ble 

formidlet? 

a. Hvis ja:  

i. Hvilken type språk? Språk eller fagterminologi?  

ii. Kan du vise til et eksempel? Hva gjorde dette vanskelig å forstå?  

b. Hvis nei: er det noe utenom språk som har vært utfordrende for kommunikasjonen 

i arbeidet med Barnehjernevernet?  
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18. Hva gjør du dersom du ikke forstår hva som blir formidlet? (Eks.: mail, samtaler på 

jobb, presentasjoner, samarbeid etc.)   

a. Hva må til for at du skal forstå?  

 

19. Hva gjør du dersom noen ikke forstår hva du snakker om?  

a. Hva kan gjøre at de ikke forstår?  

 

20. I hvilken grad opplever du det som mer utfordrende å samarbeide med personer med 

en annen faglig bakgrunn enn deg selv?  

a. Hva er det som gjør dette ekstra utfordrende?  

b. Hva tror du kan være grunnen til at dette ikke oppleves som utfordrende?  

 

21. I hvilken grad har du samarbeidet med mennesker med ulik faglig bakgrunn tidligere?  

a. Hvordan løste dere eventuelle utfordringer knyttet til fagspråk da? Eksempel? 

 

Forelesningene  

22. Hvordan opplevde du forelesningene om Barnehjernevernet som ble arrangert i regi av 

bydelen? 

a. Opplevde du at forelesningene som relevante?  

b. Det ble brukt noen eksempler i forelesningene. I hvilken grad opplevde du at disse 

var relevante?   

 

23. Hvilken kunnskap sitter du igjen med etter forelesningene?  

a. I hvilken grad opplever du at denne kunnskapen er relevant for deg? Både i vanlig 

arbeidshverdag og arbeid med Barnehjernevernet. 

b. Kan du beskrive et konkret eksempel hvor du har tatt i bruk denne kunnskapen?  

 

24. I hvilken grad har din kunnskap om Barnehjernevernet har forandret seg siden første 

gang du hørte om dette?  

 

25. Noe annet du vil utdype videre? Forventet du at jeg skulle komme inn på noe annet 

som du synes er viktig?  
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Del IV – Avslutning  

 Takk for meg, takk for at du stilte opp. 

 Du er velkommen til å kontakte meg senere hvis noe er uklart. Greit om jeg kontakter 

deg dersom noe er uklart for meg? 
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Vedlegg 5: Intervjuguide 2 

Intervjuguide 2 

Del I - Presentasjon 

Presentasjon av meg selv og prosjektet 

 Sondre Sundeng. Masteroppgave ved IPED, UiO. Tema for oppgaven er læring og 

kunnskapsdeling.  

 Jeg er student i et prosjekt om innovasjon i helse, hvor jeg gjennomfører intervjuer og 

dokumentanalyser.  

 Formålet med intervjuet er å få en bedre forståelse av praksis, og hvordan læring og 

kunnskapsdeling foregår.  

 Omfang av intervjuet vil være 45-60 minutter. Har du noen avtaler umiddelbart etterpå 

som gjør at vi må avslutte før det har gått 60 minutter?  

 Informere om personvern og frivillig deltakelse. Skrive under på samtykkeskjema.  

 Jeg ønsker i utgangspunktet å ta opp intervjuet slik at jeg slipper å skrive mye notater 

underveis i intervjuet, og for å sikre at materialet blir korrekt sitert. Intervjuet vil 

anonymiseres, og slettes når prosjektet er ferdig. Ingen utenom prosjektet vil få tilgang 

til intervjuet. Er dette i orden for deg?  

 Intervjuet vil komme inn på ulike temaer: En introduksjon av deg, læring og deling av 

kunnskap, hva som kan hindre deling av kunnskap, før jeg avslutningsvis vil fokusere 

på forelesningene om Barnehjernevernet som du har vært med på å utvikle.  

 Har du noen praktiske spørsmål? Noe som er uklart før vi begynner intervjuet? 

 

Del II – Introduksjon av informant 

Introduksjon 

1. Jeg ønsker at du gir en kort presentasjon av deg selv, og hva ditt arbeid går ut på. 

c. Hva er din utdanningsbakgrunn? 

d. Hvilken stilling har du? Hvor lenge har du jobbet med dette?  

e. Noen typiske arbeidsoppgaver?  

 

2. Hva er Barnehjernevernet? 

e. Når hørte du først om Barnehjernevernet? 
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f. Hvilke tanker gjorde du deg om Barnehjernevernet da? Hvem fikk du høre om det 

fra? Husker du hvordan dine kolleger reagerte på det+ Hva tenker du om det?   

g. Hva er din rolle i Barnehjernevernet?  

h. Hvordan påvirkes arbeidshverdagen din av Barnehjernevernet?  

 

3. I hvilken grad er Barnehjernevernet annerledes fra hvordan du/dere arbeidet tidligere? 

 

4. Hvordan opplever du samarbeidet i Barnehjernevernet?  

 

5. Hvordan har du opplevd samarbeid med personer med annerledes faglig bakgrunn enn 

deg selv tidligere?   

 

Del III – Kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i tverrfaglig samarbeid 

Kunnskapsdeling 

6. Hvordan samarbeider du med kollegene dine? 

b. Eksempel? 

 

7. Barnehjernevernet foregår i samarbeid med barnehagene? Hvilken betydning har dette 

for arbeidet?  

c. Hva betyr samarbeidet for måten dere jobber på? 

d. Eksempel? 

 

8. På hvilken måte er det viktig å lære av andre som også jobber med Barnehjernevernet? 

 

9. Hvordan opplever du at dette samarbeidet fungerer? 

b. Hva kan gjøre samarbeidet bedre? Eksempel? 

 

10. På hvilken måte deler du din egen kunnskap med de andre som jobber med 

Barnehjernevernet? 

 

11. Hva legger du i begrepet tverrfaglig samarbeid?  

c. Hva opplever du som viktig når man jobber på tvers av fag?  

d. Hva oppleves som mindre viktig?  
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12. I hvilken grad er kunnskapsdeling viktig i ditt arbeid med Barnehjernevernet?  

c. Kan du komme med et konkret eksempel hvor du har tatt i bruk andres kunnskap? 

d. Kan du komme med et konkret eksempel hvor du har delt din kunnskap med 

andre? 

 

13. Hvor viktig er kommunikasjon med andre kolleger for å få resultater i arbeidet med 

Barnehjernevernet?  

b. Eksempel? 

 

Utfordringer og fordeler ved å dele kunnskap 

14. I hvilken grad jobber du med personer med samme faglige bakgrunn som deg? 

d. Hvis nei: Hvilken bakgrunn har kollegene? 

e. Gjelder dette også i arbeidet med Barnehjernevernet? 

ii Hvis nei: hvilken bakgrunn har kollegene du jobber med her? 

f. I hvilken grad har du opplevd noen utfordringer på bakgrunn av dette?  

 

 

15. Hvordan opplever du at arbeid på tvers av fag påvirker deling av kunnskap?  

b. Noen konkrete utfordringer eller fordeler? Gjerne eksempler. 

 

16. I hvilken grad opplever du at man er avhengig av forskjellige typer kunnskap i 

arbeidet med Barnehjernevernet? 

c. Ev.: Hvorfor er dette viktig? 

d. Kan du vise til et eksempel hvor andres kunnskap har vært viktig for deg i arbeidet 

med Barnehjernevernet? 

 

17. I hvilken grad har du opplevd at språk har gjort det vanskelig å forstå det som ble 

formidlet? 

c. Hvis ja:  

iii. Hvilken type språk? Språk eller fagterminologi?  

iv. Kan du vise til et eksempel? Hva gjorde dette vanskelig å forstå?  
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d. Hvis nei: er det noe utenom språk som har vært utfordrende for kommunikasjonen 

i arbeidet med Barnehjernevernet?  

 

18. Hva gjør du dersom du ikke forstår hva som blir formidlet? (Eks.: mail, samtaler på 

jobb, presentasjoner, samarbeid etc.)   

b. Hva må til for at du skal forstå?  

 

19. Hva gjør du dersom noen ikke forstår hva du snakker om?  

b. Hva kan gjøre at de ikke forstår?  

 

20. I hvilken grad opplever du det som mer utfordrende å samarbeide med personer med 

en annen faglig bakgrunn enn deg selv?  

c. Hva er det som gjør dette ekstra utfordrende?  

d. Hva tror du kan være grunnen til at dette ikke oppleves som utfordrende?  

 

21. I hvilken grad har du samarbeidet med mennesker med ulik faglig bakgrunn tidligere?  

b. Hvordan løste dere eventuelle utfordringer knyttet til fagspråk da? Eksempel? 

 

Forelesningene 

22. Hvorfor valgte dere å gjennomføre forelesningene slik dere gjorde for de ansatte i 

barnehagen? 

 

23. Hvordan ble det bestemt hva som skulle være innholdet i forelesningene? 

c. Hvorfor dette innholdet?  

d. Hvilken kunnskap tenkte du at de ansatte i barnehagene skulle sitte igjen med etter 

å ha vært igjennom denne forelesningsrekken? 

e. Det ble brukt noen eksempler i forelesningene. Hvorfor ble akkurat disse 

eksemplene valgt ut?  

i. Hvorfor ble disse eksemplene vurdert som relevante?  

 

24. Hvordan ble det bestemt hvem som skulle holde forelesningene i barnehagene?  

c. Hvorfor disse personene?  
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25. Noe annet du vil utdype videre? Forventet du at jeg skulle komme inn på noe annet 

som du synes er viktig?  

 

Del IV – Avslutning  

 Takk for meg, takk for at du stilte opp. 

 Du er velkommen til å kontakte meg senere hvis noe er uklart. 

 Greit om jeg kontakter deg dersom noe er uklart for meg?  

 

 


