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Nordkystprosjektet: Sørgaard, Sørensen & Herder (1991)  
Lokal erfaring sentral kunnskap 

• Det er sammenhenger mellom sted og tanke; det vi opplever er 
alltid konkret og knyttet til situasjoner. Når vi setter ord på 
erfaringene, får de en generalitet over seg som gjør at vi kan 
fundere over hva det er vi egentlig beskriver: Hvor mye er det 
virksomheten og hendelsene vi beskriver - og hvor mye er det 
sider ved oss selv? I alle fall gjenfinner vi oss selv i alt vi sier og 
gjør. I akademiske og i faglige miljøer er det ofte slik at den 
'privilegerte tanke' kommer utenfra, gjerne langt borte: i Oslo, 
Boston, London - 'nær sentrum' i de akademiske miljøenes 
utallige konsentriske sirkler. Der finner vi de som egentlig kan, de 
som har skjønt mer og analysert dypere. Men så er det slik at vi 
alle i et mange tilfeller bebor periferien, at geografien ikke gir 
noe absolutt ståsted - og at Sentrum ikke finnes. 
 



Forutsetninger for utvikling av sentral kunnskap 

• 1. Kunnskapen må ha lokal gyldighet; den må bidra til 
begrepsdannelse for fenomener som ikke er tilstrekkelig kjent eller 
forstått, men som ved treffende benevnelser åpner for ny forståelse 
av det man trodde man kjente og tok for gitt. Dette styrkes om den 
lokale erfaringskunnskap er medreflektert av tjenestebrukere og 
praktikere. 

  
• 2. Det forutsettes videre at kunnskapen har "reisekapasitet", dvs. at 

den vekker gjenkjennelse, kan bekreftes og ytterligere suppleres 
utenfor den lokale sammenheng den er skapt i.  
 

• 3. Forskningens krav om allmenn gyldiggjøring krever at forskeren 
forstår erfaringens relasjonelle og situasjonstilknyttede 
sammenheng.  



Relevans og evidens 

• Kunnskapsutviklingen innen psykisk helsefeltet må svare 
til tjenestebrukeres og praktikernes behov slik at den 
oppleves relevant. Forskningen må bidra med tentative 
svar på repeterende problemer som tilhører fagfeltet.  

• Med relevans menes det som har betydning for 
bedømmelsen av kunnskapens bærekraft, sett fra 
praktikere og tjenestebrukeres synsvinkel. Det betyr 
videre at kunnskapen vekker gjenkjennelse, er 
meningsfull, gir nye perspektiver og oppfattes å tilhøre 
"deres verden" (jf. Hjälte 2000).  



Forts. 

• Den leksikalske betydningen av evidens er innlysende visshet, 
det som fremstår som umiddelbart sant og hevet over tvil.  
 

• Samtidig er begrepet nært beslektet med å vite, kjenne og erfare 
og ut fra dette få en åpenbar visshet om noe.  
 

• Kari Martinsen (2005) sier at når det evidente knyttes til det å se 
som å innse, se til, kjenne og erfare, viser det til en langt videre 
forståelse av evidens enn det som kan begrunnes ved hjelp av 
måling. Det som kreves av evidente innsikter er at de må kunne 
redegjøres overbevisende for; det dreier seg ikke om å overtale. 
 

• Situert evidens?  



Praksisnær forskning? 

• Praksisnær forskning og utviklingsarbeid dreier seg om studier 
som gjennomføres nær området der kunnskaper anvendes, ideer 
søkes virkeliggjort, sedvaner dominerer og instituerte 
fremgangsmåter utfolder seg som en konvensjon.  

• Forskningen kjennetegnes av å forske sammen med aktørene i 
felten. Som forsker i det praktiske felt forutsettes det at man ser 
godt, hører godt og at man tenker seg om. Det innebærer 
nærværenhet, innlevelse og skarp oppmerksomhet.  

• Skarp oppmerksomhet bidrar til å oppfatte hva som hender, når 
det hender, og hva som foranlediget hendelsen. Dermed skaper 
den en analytisk distanse til det som skjer, samtidig som man 
erkjenner den subjektive dimensjon og det følelsesmessige 
grunnlaget for oppfatningen (jf. Molander 1997).  

REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 



Utvikling av godartede forskningsmiljøer 

• I aksjonsforskning hvor deltagerne fungerer som 
medforskere, er det viktig å stimulere utvikling av et 
granskende fellesskap som opprettholdes av ulike 
kunnskapsdialoger (for eksempel intervjuer, fokusgruppeintervjuer, 

dialogbasert undervisning og seminarer).  
• Slike dialoger fører ofte til at deltagerne inntar en 

spørrende og kritisk holdning til sin egen praksis. Denne 
evnen til å undersøke hvilket spørsmål eller problem den 
aktuelle praksisen er et svar på, er en fruktbar innstilling 
som kan åpne for nye innsikter og ny 
kunnskapsdannelse.  



Essensen av co-operative inquiry 

Heron og Reason (2008) presenterer tilnærmingens kjennetegn slik: 
  

• Co-operative inquiry is a form of second person action 
research in which all participants work together in an 
inquiry group as co-researchers and as co-subjects. 
Everyone is engaged in the design and management of 
the inquiry; everyone is involved in making sense and 
drawing conclusions; thus everyone involved can take 
initiative and exert influence of the process. This is not 
research on or about people, but research w ith people.    

 



Handlingsorientert forskningssamarbeid bygger på 
tre sammenvende aspekter: 

• Deltagende og helhetlig viten 
• Kritisk subjektivitet 
• Kunnskap-i-handling 



Faser i handlingsorientert forskningssamarbeid 

 

Fase 1 
Enighet om metoder, 
kartlegging av behov 

Fase 2 
Ideer og prosedyrer 
anvendes i praksis 

Fase 3 
En fordypning  

i praksis 

Fase 4 
Reviderer, omformulerer 

og konsoliderer 



Sekvens i kunnskapsdialoger (større prosjekter) 

• Beskrivelse av utgangsposisjonen for prosjektet (baselinedata 
skapt gjennom deltagende observasjon) for å ha en felles 
forståelse av ’virkeligheten’ man skulle forske i.  

• Felles bestemmelse av områder for kunnskapsutvikling (gjennom 
forskning og undervisning) på grunnlag av baselinebeskrivelsen. 

• Etablering av dialogbasert undervisning preget av veksling 
mellom klinisk erfaring og teoretisk refleksjon. Undervisningen 
utfordres av og appliseres på konkrete praksissituasjoner. 

• Fordypning i praksis med refleksjon i handling i kliniske 
situasjoner. 
 



Forts. 

• Kritisk refleksjon over praksis i undervisning, 
flerstegsfokusgrupper og granskningsseminarer. 

• Dataskaping, analyse og foreløpig rapportering av funn som 
tilbakeføres til medforskerne for å undersøke graden av 
gjenkjennelse, relevans og anvendelse. 

• Utforming av rapporter som alle får et eksemplar av. Lesning og 
drøfting slik at funnene i størst mulig grad blir et felleseie. 

• Ny utprøving av anbefalt praksis og evaluering. 
• Ekstern formidling av erfaringsbasert kunnskap gjennom 

forelesninger og vitenskapelige artikler.    



Realisme i praksisnær forskning 

Seks forutsetninger for å etablere god aksjonsforskning, nemlig  

• 1) et felles, artikulert verdigrunnlag (verdiundersøkende 
samtaler er oftest første trinn i prosessen),  

• 2) at problemet(ene) som skal studeres er erkjent,  
• 3) at det finnes en tilnærmet felles forståelse av 

problemet,  
• 4) at flertallet opplever behov for forandring,  
• 5) at man ser at situasjonen kan forandres og  
• 6) at fokus rettes mot engasjement og teamarbeid (jf. 

Nolan & Grant 1993). 



Hemmende faktorer i aksjonsforskning 

• Svingende motivasjon og engasjement hos medforskere  
• Generell personalslitasje 
• Overdreven vekt på "harmonimodellen"  
• Manglende støtte i den øverste administrative ledelse  
• ’Bad luck’ 
• Tvil om handlingsorientert forskningssamarbeid er 

forskning 



Til sist: 

• I praksisnær forskning er det nødvendig at den eksterne forskeren har en 
empatisk forståelse for de faktiske og hverdagsnære utfordringer som 
personalet står i – og gir denne forståelsen til kjenne – samtidig som man 
bidrar til å opprettholde en rasjonell tilnærming til problemene gjennom et 
utenfra-perspektiv som setter problemene inn i en systemkontekst. 
 

• Studier i den praktiske virkelighet krever realisme i planlegging og 
gjennomføring. Det krever etisk bevissthet og med særlig vekt på 
gjensidighet som et bærende prinsipp. 
 

• God kvalitet i praksisnær forskning er avhengig av at personalet bevarer en 
kritisk holdning, og at den enkelte medarbeiders faglige selvtillit 
stimuleres gjennom forskningssamarbeidet til å kunne vurdere 
forskningsresultater før de aksepteres som gyldige. Dette gir den 
praksisnære forskningen den refleksive motstand som er avgjørende for 
resultatenes validitet og dermed kvalitet. 
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