Vedlegg A
Intervjuguide
Sted:
Dato:
Starttidspunkt:
Sluttidspunkt:

Informasjon:
•

Si litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål)

•

Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt samt anonymitet. Hvis
intervjuobjekt samtykker, kan vi ta med stilling og navn.

•

Informer om at det er lov å trekke seg når som helst i prosessen.

•

Spør om noe er uklart og om intervjuobjektet har noen spørsmål

•

Informer om opptak

•

Start opptak

Innledende spørsmål/tanker
Hovedspørsmål
Deling i Kadettsamfunnet
•

Vil du si at Kadettsamfunnet er et fellesskap hvor kunnskap og erfaringer blir delt?
▪

Hvorfor/hvorfor ikke?

•

Hvor ofte møter du andre og snakker sammen?

•

Hva synes du Kadettsamfunnet gjør bra som organisasjon? Herunder det å dele
kunnskap og erfaring samt involvere alle

•

Hva synes du Kadettsamfunnet kunne gjort bedre som organisasjon? Herunder det å
dele kunnskap og erfaring samt involvere alle

•

Gjøres det noe spesielt når det kommer nye medlemmer i Kadettsamfunnet? Nytt kull? VBU?

•

Hvordan overføres kunnskap fra gamle til nye stillinger i Kadettsamfunnet?

o Formell eller uformell
•

Hvordan er den faglige-arenaen i Kadettsamfunnet? God? Mindre god?

Ugradert – kan deles eksternt med godkjenning fra informasjonseier. Skal ikke publiseres åpent.

•

Hvordan er den sosiale-arenaen i Kadettsamfunnet? God? Mindre god?

•

Hva mener du er det viktigste læringsverktøyet Kadettsamfunnet har evt. Bør
begynne å bruke?

Kadettsamfunnet som fellesskap

•

Ser du noen fordeler/ulemper med nåværende praksisarena i Kadettsamfunnet?
Herunder kunnskapsdeling

•

Tror du kadetter i Kadettsamfunnet som sitter på mye kunnskap deler så mye de
kan? Eller tror du mange holder kortene sine tett?

•

Er kadetter i Kadettsamfunnet opptatt av å dele kunnskap og gjøre hverandre bedre?

•

Uformell læring og kunnskapsdeling ved kaffemaskinen eller vannautomaten er viktig. Enig
eller uenig? Begrunn.

•

Tror du kadettene i Kadettsamfunnet løser problemer sammen ubevisst?

Avklarende spørsmål
•

Ville du sagt at Kadettsamfunnet er en klassisk organisasjon?
o Hvorfor? Hvorfor ikke?

•

Hva skiller den fra andre?

Oppsummering/avslutning
•

Nå nærmer vi oss slutten

•

Oppsummere funn

•

Har vi forstått deg rett? Les tilbake

•

Noe du vil legge til/fjerne?

•

Takke for intervju

•

Avslutt opptak
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