
166

Å forske sammen 
med personer med 
utviklingshemming

Av Rolf Magnus Grung

Vernepleier Anna Chalachanová er 
ansatt i en stipendiatstilling ved 
VID vitenskapelige høgskole. Her 
er hun aktiv i et forskningspro-
sjekt med fokus på deltakerbasert 
forskning, medborgerskap og mest-
ring av hverdagslivet hos personer 
med utviklingshemming i Norge 
og Slovakia. Målet med prosjektet 
er å synliggjøre medborgerskap 
i hverdagslivet til personer med 
utviklingshemming gjennom delta-
kerbasert forskning.

Det var ikke vernepleier Anna Chalachanová opp-
rinnelig hadde tenkt å bli. Etter videregående skole 
søkte hun opptak på medisinutdanning i Slovakia, 
men hun kom ikke inn. Derfor søkte Chalachano-
vá jobb i en institusjon for voksne personer med 
utviklingshemning – en jobb hun fikk. 

– Denne jobben, og ikke minst møtet med de 
menneskene som bodde på institusjonen, hadde 
en stor innvirkning på mitt videre utdannings- og 
yrkesvalg. Derfor søkte jeg opptak på et nyoppret-
tet studieprogram ved Constantine the Philosopher 
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University i Nitra i Slovakia – et studieprogram med særlig fokus på arbeid med 
personer med utviklingshemming. Programmet var et samarbeidsprosjekt mellom 
daværende Rogaland Vernepleierhøgskole på Nærland og Constantine the Philos-
opher University, sier Chalachanová.

– Som en del av samarbeidet mellom disse to utdanningsinstitusjonene var det 
mulig å søke opptak på vernepleierutdanningen i Rogaland, da som utvekslings-
student gjennom en kvoteordning. Etter to år med studier i Slovakia kom jeg som 
utvekslingsstudent til Norge. Det første året benyttet jeg til å lære norsk. Deretter 
begynte jeg på vernepleierutdanningen, sier Chalachanová. 

I 2002 ble Chalachanová utdannet vernepleier fra daværende Rogaland Høgsko-
le. Rogaland Høgskole er nå en del av VID vitenskapelige høgskole.

Medvirkning må ha et særlig fokus

I perioden 2002 til 2004 fortsatte Chalachanová sine studier ved Constantine the 
Philosopher University. Da tok hun master i sosialt arbeid. Problemstillingen i mas-
teroppgaven dreide seg om individuelle planer for voksne personer med utviklings-
hemming som skulle flytte fra institusjon til et mindre botilbud. Det ble benyttet en 
kvalitativ metode der to personer med utviklingshemming ble fulgt opp i en forbe-
redelsesfase før flytting. I forberedelsesfasen var fokuset opplæring av ADL-ferdig-
heter, medvirkning, livskvalitet og sosial kompetanse.  

Ikke uventet viste Chalachanovás masterstudie at tett oppfølging og forberedelse 
kan lette overgangen fra institusjon til botilbud, og at individuell tilnærming er sen-
tralt samt at individuelle planer kan spille en viktig rolle i overgangen fra institusjon 
til bolig. Den viktigste erfaringen fra Chalachanovás studie er derfor at medvirkning 
må ha et sentralt fokus på alle livsområder, også når det kommer til overgang fra 
institusjon eller annen boform til egen bolig. 

– Medvirkning er ikke noe som kommer av seg selv. Det er viktig å bruke god tid, 
og det er viktig å trene på ferdigheter for medvirkning for at personer med utviklings-
hemming skal oppnå større grad av innflytelse i sin hverdag, sier Chalachanová. 

Inkluderende forskning 
Går ut på at personer med erfaringsbasert kom-
petanse, i dette tilfellet personer med utviklings-
hemning, er aktive samarbeidspartnere i forskning. 
Prinsippene til inkluderende forskning er basert på 
likeverdighet mellom forskere og medforskere og 
der personer med utviklingshemning skal ha en 
reell mulighet til å kunne påvirke hele eller deler av 
prosessen. 

Anna Chalachanová.
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Å forske sammen med – ikke på, ikke om 

Nå holder Chalachanová på med forskerutdanning ved VID vitenskapelige høg-
skole. I hennes doktorgradsprosjekt står forskning sammen med personer med 
utviklingshemming sentralt. Forskning sammen med personer med utviklingshem-
ming eller personer med erfaringsbasert kunnskap dreier seg om å endre fokuset 
fra å forske på eller om deltakerne, til å forske sammen med deltakerne.

– Inspirasjonen til forskningsprosjektet stammer fra mine møter med personer 
med utviklingshemming i et botilbud jeg jobbet i som miljøterapeut for fem år siden, 
i forbindelse med at jeg hadde permisjon fra min stilling som høgskolelektor. Disse 
møtene og samtalene jeg hadde i praksis førte meg inn på tanken om forskning og 
doktorgradsutdanning. Da jeg kom tilbake til høgskolen etter permisjonen, begynte 
jeg å skrive prosjektskisse inspirert av det jeg hadde erfart i praksisen. Jeg ville 
invitere personer med utviklingshemming til å være med på å utforske temaer som 
er av interesse for dem og deres liv. 

Forskningsbasert vernepleierutdanning

Krav til førstekompetanse (førstelektor eller doktorgrad) hos faglige ansatte ved 
vernepleierutdanningene har blitt en prioritet de siste årene. Det blir stadig flere ver-
nepleiere med denne kompetansen. For studentene innebærer dette at stadig mer 
av undervisningen blir forskningsbasert. 

– Det å være doktorgradsstudent opplever jeg som et privilegium. Det er spen-
nende og lærerikt samtidig som det også er en veldig krevende med mange utfor-
dringer underveis. Jeg har vært heldig og har veiledere som støtter meg uansett, 
sier Chalachanová.

I forskningen ser Chalachanová på medborgerskapet til personer med utviklings-
hemming – hvordan medborgerskap praktiseres og hvilke barrierer som står i veien 
for deres medborgerskap i hverdagen. Sammen med medforskerne ser hun på te-
maer som personer med utviklingshemming selv ønsker å få mer kunnskaper om. 
Chalachanovás forskning involverer flere temaer; som hva psykisk helse og psykisk 
lidelse er, hvordan personer med utviklingshemming kan få seg jobb og hvordan de 
kan etablere nye sosiale relasjoner. 

 – Inkluderende forskning er et begrep som dekker både deltakerbasert forskning 

Fakta
I Norge er det i dag flere forskningsprosjekter der 
personer med utviklingshemning deltar som med-
forskere. Eksempler er prosjekter innen selvbe-
stemmelse, velferdsteknologi, tjenesteutvikling og 
levekår for personer med utviklingshemming med 
samisk bakgrunn.  
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og emansipatorisk (frigjørende, red. anm.) forskning. Det går ut på å skape rom for 
at personer med utviklingshemming kan bli aktive deltakere i forskning ved å være 
med å påvirke, kontrollere eller medvirke i en forskningsprosess på ulike måter. Den-
ne forskningen, altså denne måten å forske på, skaper rom for stemmer som ellers 
ikke så lett slipper til i det offentlige ordskiftet. Dette er stemmer som på ulike måter 
undertrykkes ved at de ikke slipper til, eller ved at det ikke skapes rom for at disse 
stemmene kommer frem, sier Chalachanová.

Samfunnsutviklingen

Inkluderende forskning har vært økende i Norge de siste årene og enda lenger in-
ternasjonalt. Flere fagmiljøer i Storbritannia, på Island og i Australia har drevet med 
inkluderende forskning i flere tiår. Begrunnelsene som ligger bak utviklingen av in-
kluderende forskning, har sammenheng med samfunnsutviklingen generelt. Det å 
sørge for medvirkning blir i stadig flere sammenhenger pålagt profesjonsutøvere 
– som en plikt – enten det er fagpersoner som jobber med ulike tjenester til befolk-
ningen, eller forskere innen vitenskaper som har mennesket som fokus. Stemmene 
til de som forskningen omhandler skal kunne bidra med sin kompetanse. 

– Inkluderende forskning er en myndiggjørende måte å forske på. Inkluderende 
forskning kan forstås som «empowerment» i forskningspraksis, sier Chalachanová.

Det norske forskningsmiljøet knyttet til inkluderende forskning er relativt nytt. 
Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshem-
ming ble opprettet høsten 2016. Dette nettverket skaper en slags plattform for både 
forskere og personer med utviklingshemming. Hensikten er å utveksle ideer, disku-
tere ulike problemstillinger knyttet til denne måten å forske på samt utvikle mulighe-
ter for samarbeid. Det er nylig publisert flere bøker om inkluderende forskning blant 
annet Østby og Haugenes (2019) og Askheim, Lid og Østensjø (2019). Disse bøkene 
er, sammen med et økende antall forskningsartikler, viktige bidrag til utviklingen av 
inkluderende forskning i Norge. 

Likeverdige relasjoner er sentralt

Det er stor variasjon mellom ulike forskningsprosjekter som benytter personer med 
erfaringsbasert kunnskap som medforskere. Det de ulike prosjektene har til felles, 
er at de skaper meningsfulle og likeverdige relasjoner der det overordnede målet er 
at alle bidrar ut ifra egne muligheter og forutsetninger. Alle bidragene til deltakerne 
i nettverkene er like viktig.  

–  I mitt doktorgradsprosjekt bruker jeg en metode som er inspirert av den delta-
kerbaserte aksjonsforskningsmetoden (participatory action research) forsknings-

«Det sentrale for at et prosjekt skal kunne klassifiseres som et prosjekt som 
involverer personer med erfaringsbasert kompetanse er at deres medvirkning 
er reell, ikke bare symbolsk.»    
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sirkel. I dette tilfellet vil det si at gruppen møtes jevnlig, over en ettårsperiode og 
utforsker problemstillinger som vi i gruppen er blitt enige om. Vi har formulert pro-
blemstillingene sammen, vi har samlet inn data knyttet til disse problemstillingene 
og sett på hva vi har lært om de ulike problemstillingene, sier Chalachanová.

Mange hensyn

Personer med utviklingshemming er i forskningssammenheng betegnet som en 
sårbar gruppe. 

– Det er flere hensyn man må ha et særlig fokus på når man forsker sammen 
med personer med utviklingshemming – både metodisk og forskningsetisk. Hva 
er den mest hensiktsmessige måten å samarbeide på? Hvordan kan vi skape like-
verdige relasjoner med medforskere? Hvordan kan vi tilrettelegge for meningsfulle 
relasjoner? Hvordan kan vi tilrettelegge for en reell påvirkning? Dette er bare noen 
av hensynene vi må reflektere over når vi driver forskning på denne måten, sier Cha-
lachanová.

n  «Phd (philosophiae doctor) er en forskerutdan-
ning og er, sammen med graden dr. philos., den 
høyeste akademiske graden man kan oppnå. En 
phd-utdanning er på 180 studiepoeng, hvorav 30 
studiepoeng er knyttet til kurs.

n  I disse kursene er forskningsetikk og 
forskningsmetode sentrale tema. Resterende av 
studiepoengene er knyttet til eget forskningspro-
sjekt. En phd-grad gjennomføres under veiledning 
fra annen med doktorgrad.

n  Den vanligste måten å ta en phd-utdanning på er 
at man er tilknyttet et universitet, høyskole eller 
annen forskningsinstitusjon, da som stipendiat. 
En stipendiatstilling er en midlertidig treårig 
stilling, eventuelt fireårig dersom stipendiaten 
pålegges undervisning.

n  Dr. philos. (doctor philosophiae) er en doktorgrad 
som tildeles kandidater som har gjennomført et 
selvstendig og omfattende forskningsarbeid, uten 
formell veiledning. Man kan på en måte se på dr. 
philos. som en «privatist doktorgrad».

n  Mange med doktorgrad jobber innen høyere 
utdanning og/eller forskning, men det er også 
vanlig å jobbe innen andre offentlige etater, ngo`s 
og privat næringsliv.»
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I begynnelsen av sitt forskningsprosjekt opplevde Chalachanová nærmest en 
konstant bekymring knyttet til om det hun gjorde var rett, og om fremgangsmåten 
var ivaretakende nok. Forskningen måtte også oppfylle bestemte forskningskrite-
rier. 

Mange tenker nok at deltakelse i forskning kan være en merbelastning for per-
soner med utviklingshemming. Dette er nok oppfatninger som stammer fra tan-
ken om at personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe, og at de trenger 
beskyttelse. Personer med utviklingshemming tjener ikke på å bli ekskludert fra 
forskning eller andre samfunnsarenaer, slår Chalachanová fast.

I hvilke prosjekter bør man inkludere?

– Generelt vil jeg si at alle typer prosjekter som berører livet og levekår til personer 
med utviklingshemming, bør vurdere muligheten for å involvere personer med erfa-
ringsbasert kompetanse. Eksempler på dette er forskning på livshistorie, tjenesteut-
vikling, helse, deltakelse i samfunnet, skole, arbeid og selvfølgelig andre prosjekter 
og områder som personer med utviklingshemming selv er interessert i. Man kan 
samarbeide med personer med utviklingshemming i alle eller i bare noen av fasene 
– som utformingsfasen, gjennomføringsfasen og/eller formidlingsfasen. Personer 
med utviklingshemming kan også ha andre roller i forskning slik som å delta i refe-
ransegrupper eller som rådgivere i et prosjekt, sier Chalachanová.

I Norge er det i dag flere forskningsprosjekter der personer med utviklingshem-
ning deltar som medforskere. Eksempler er prosjekter innen selvbestemmelse, 
velferdsteknologi, tjenesteutvikling og levekår for personer med utviklingshemming 
med samisk bakgrunn.

– Det sentrale for at et prosjekt skal kunne klassifiseres som et prosjekt som 
involverer personer med erfaringsbasert kompetanse, er at deres medvirkning er 
reell, ikke bare symbolsk, avslutter Chalachanová. 

Ønsker du mer informasjon om medforskning?

Dersom du ønsker å lese mer om nettverk for inkluderende forskning sammen med 
personer med utviklinghemmning anbefales Høgskolen i Molde (u.å.) og Facebook-
gruppen «Inkluderende forskning».
Nettside: https://www.himolde.no/forskning/grupper/inkluderende-forskning/ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Inkluderendeforskning/
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