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Foreløpig prosjektbeskrivelse for masteroppgave 
 

 

Arbeidstittel: 

Forskningsformidling i flere kanaler 

- formidling fra et forskningsprosjekt på Frambu 

 

Hva går prosjektet ut på?   

Frambu vil i løpet av 2012 gjennomføre et forskningsprosjekt for å skaffe mer kunnskap om 

hvordan det kan være å vokse opp som bror eller søster til et barn med en sjelden 

funksjonshemning. Prosjektet vil blant annet forsøke å få svar på spørsmål om hvordan 

søsken opplever at dette påvirker deres identitet, selvbilde, verdier og holdninger, deres liv i 

familien og deres sosiale og akademiske liv. Videre vil man forsøke å identifisere sentrale 

opplevelser hos søsken i henholdsvis førskolealder, skolealder og ungdomsalder, samt 

undersøke hvilken kunnskap de har om sine søskens diagnose. 

 

Mitt masterprosjekt vil bestå av formidling av resultater fra dette forskningsprosjektet. 

Avhengig av hva man finner ut, anslår jeg at følgende formidlingsmåter vil kunne bli aktuelle:   

- forskningsrapport * 

- vitenskapelig artikkel (en eller flere) *  

- populærvitenskapelig artikkel (en eller flere)  

- multimedial nettressurs for søsken, med kombinasjon av tekst, lydfiler, foto og film  

- arbeidshefte for søsken (ca 7-13 år?) til bruk under og etter kurs på Frambu  

- bok/informasjonshefte til foreldre/pårørende  

- informasjonshefte til fagpersoner i barnehage og skole  

- nettnyheter på egne nettsider 

- innlegg på sosiale medier (Facebook, Twitter, YouTube, Issuu, SlideShare, Flickr og 

lignende) 

- pressemelding/omtale/debattinnlegg til aktuelle medier for å skape interesse for temaet  

- presentasjon på konferanse (sammendrag, plakat/handout, powerpointpresentasjon *) 
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(* De to førstnevnte alternativene, samt PPT-presentasjon til bruk ved innlegg på konferanse, 

vil i hovedsak bli skrevet av fagpersonene som gjennomfører forskningsprosjektet. Jeg vil her 

bistå med skriveveiledning, produksjon av illustrasjoner, språkvask og grafisk oppsett. Øvrige 

produkter vil jeg ha hovedansvar for, eventuelt med kvalitetssikring fra relevante fagpersoner 

etter behov.) 

 

Hvorfor vil jeg jobbe med dette? 

Det nytter lite å satse på forskning hvis man ikke samtidig sørger for å fortelle andre om 

resultatene man kommer frem til. Jeg har derfor lenge vært interessert i forskningsformidling 

og har i mange år bidratt til formidling av Frambus og andres forskningsresultater gjennom 

korte rapporter og nyheter på nett. Jeg ønsker nå å benytte anledningen til å arbeide med 

forskningsformidling i større omfang og bredere forstand enn tidligere. Slik håper jeg å kunne 

prøve ut ulike måter å jobbe med forskningsformidling på, samtidig som jeg tilegner meg økt 

kunnskap om tilrettelegging av forskningsresultater for ulike målgrupper.  

 

Jeg ønsker å formidle resultater fra prosjektet om søsken til funksjonshemmede fordi dette er 

et spennende tema som Frambu er kjent for å ha kompetanse på og tidligere har gitt ut både 

bok og informasjonshefte om. Disse ligger imidlertid en del år tilbake og var primært rettet 

mot fagpersoner i barnehage og skole. Som kommunikasjonsrådgiver og fagjournalist på 

Frambu mener jeg vi bør benytte anledningen til å vise verden (eller i hver fall Norge) at vi 

fremdeles har mye å bidra med i forhold til dette temaet, både overfor fagpersoner, pårørende 

og søsken selv.  

 

I tillegg til dette, har jeg også en privat interesse for temaet, ettersom jeg har ett barn med en 

funksjonshemning og ett uten. Som følge av dette har jeg hatt mange spørsmål og tanker om 

temaet og gjennom egne erfaringer fått et innblikk i hvordan det kan oppleves å være søsken 

til et barn med en funksjonshemning – og foreldre til slike. Jeg håper dette vil gjøre meg i 

stand til å behandle temaet ut fra flere perspektiver enn en person som ikke har slik erfaring, 

og at bakgrunnen min på den måten være mer til nytte enn til begrensning i arbeidet. 
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Hvordan vil jeg jobbe med prosjektet? 

Det er laget en detaljert plan for gjennomføring av søskenprosjektet, som vil være en 

kombinert kvalitativ og kvantitativ deskriptiv studie. Forprosjektet avsluttes nå i januar. 

Deretter vil det bli gjennomført gruppesamtaler for søsken på alle våre kurs som har deltakere 

i den aktuelle aldersgruppen (4 til 18 år) fra om med februar til og med juni. Disse samtalene 

vil bli filmet, transkribert og innholdsanalysert. På kursene vil søsken få mulighet til å 

beskrive sine tanker og erfaringer gjennom produksjon av tekster, dikt eller tegninger. Jeg vil 

be om tillatelse til å benytte disse i forbindelse med formidlingen, samt ta eller innhente bilder 

for å illustrere de planlagte produktene. Under kursene vil det bli gjennomført en 

spørreundersøkelse blant søsken og foreldre/foresatte. Et mindre utvalg vil også bli intervjuet 

i etterkant av kurset. Det kan bli aktuelt å spørre enkelte av deltakerne om å delta på en eller 

flere videosnutter om sentrale problemstillinger som kommer opp i løpet av prosjektet. Jeg vil 

ha anledning til å delta underveis i forskningsprosjektet for å samle inntrykk og bidrag til 

kommende formidlingsoppgaver. Jeg vil også sette meg inn i utvalgt litteratur om søsken til 

barn med funksjonshemning og eventuelt innhente tillatelse til å bruke funn fra andre nye 

studier om temaet dersom dette skulle vise seg hensiktsmessig. 

 

Foreløpig tidsplan 

 

Våren 2012:  

- skrive foreløpig prosjektbeskrivelse 

- skrive kontrakt med veileder 

 

Høsten 2012: 

- søke etter og velge ut relevant litteratur om forskningsformidling og søskenliv i 

familier med funksjonshemmede barn 

- følge med i arbeidet med forskningsprosjektet på Frambu 

- delta i gruppesamtaler og/eller se videoopptak for å få økt innsikt og notere sitater 

- skanne inn tegninger, dikt og tekster laget under kurs 

- ta bilder under kursene, eventuelt avtale lån av bilder fra deltakerne  
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Våren 2013: 

- lese utvalgt litteratur om forskningsformidling og søsken til funksjonshemmede barn 

- få foreløpige og endelige resultater av prosjektet 

- delta i arbeidet med rapport og vitenskapelig(e) artikler  

- skrive en mer detaljert prosjektbeskrivelse med plan for øvrig formidling fra prosjektet 

og fyldigere litteraturliste 

 

Høsten 2013: 

- arbeide for å få antatt en presentasjon om temaet på en eller flere relevante 

konferanser og produsere egnet materiell til dette 

- skrive pressemeldinger og/eller nyheter om resultatene på Frambus nettside og  

på sosiale medier 

- skrive populærvitenskapelige artikler 

- lage informasjonsmateriell til foreldre/pårørende  

- lage informasjonsmateriell til fagpersoner 

- lage informasjonsmateriell til søsken (gjerne multimedialt/på nett) 

 

Våren 2014: 

- ferdigstille formidlingsarbeidet   

- følge opp ferdige produkter 

- samle og presentere produktene i masteroppgaveform 

- skrive ferdig teori- og metodedelen 

- levere oppgaven min innen sommeren 2013 

 

 

Mulige bidrag til litteraturliste (svært foreløpig)  

 

Om søsken til personer med ulike funksjonshemninger: 

- Alwin, A.-M. (2008). Ensam på insidan: syskon berättar. Stockholm: Cura bokförlag. 

- Askim, B. R., & Drolsum, K. (2007). Å vokse opp med et funksjonshemmet søsken: en kvalitativ 

undersøkelse. B.R. Askim, Oslo. Retrieved from 

http://www.duo.uio.no/publ/isp/2007/67112/xxvoksexoppxmedxetxfunksjonshemmetxsxskenx02.11.09.2007

.xendelig..pdf   

- Authen, N. (2008). "Vi skulle ikke ønsket at Linda var en annen": en kvalitativ undersøkelse om søsken til 

barn og unge medDowns syndrom. N. Authen, Oslo.    

- Blomgren, F., & Wanker, M. (2010). Annorlunda syskon. Västerås: ICA. 
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- Dellve, L. (2005). Jag finns också!: om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller 

funktionshinder (Vol. 2005:5). Stockholm: Allmänna Barnhuset. 

- Eggen, K. (2006). Se også meg: om søskens selvoppfatning når en bror eller søster får kreft. K. Eggen, Oslo. 

Retrieved from http://www.montebello-senteret.no/files/Se%20meg%20og.pdf   

- Eide, W. M. (2008). Kreft - utfordringer for søsken og skole: foreldre sine erfaringer med og opplevelser av 

skolens omsorg for søsken til kreftsyke barn. Norsk Lærerakademi, Bergen.    

- Fuglaas, A.-G. (2003). "Ho er berre slik ho er, heile tida - på ein måte": hvordan det kan oppleves å være 

søsken til en person med vansker innenfor autismespekteret. A-G. Fuglaas, Oslo.    

- Hames, A., & McCaffrey, M. (2005). Special brothers and sisters: stories and tips for siblings of children 

with a disability or serious illness. London: Jessica Kingsley. 

- Harris, S. L. (1994). Siblings of children with autism: a guide for families. Rockville, MD: Woodbine House. 

- Haug, E. E., & Sunde, M. M. (2001). Søsken i "kreftsyke familier" - en kvalitativ tilnærming. [E.E. Haug, 

M.M. Sunde], Bergen.    

- Heldahl, E., & Skogøy, B. E. (2010). Min bok: Når mamma, pappa eller et søsken er syk. Bodø: Helse Nord. 

- Holmsen, M., & Ulseth, B. (1987). Barn med funksjonshemmede søsken. Oslo: Tiden. 

- Holtskog, W., Gombos, A. K., & Haug, M. K. (2001). Søsken og søskenliv i familier med 

funksjonshemmede barn (Vol. nr 24). Siggerud: Frambu. 

- Ingstad, B., & Sommerschild, H. (1984). Familien med det funksjonshemmede barnet: forløp, reaksjoner, 

mestring : et Frambuprosjekt. Oslo: Tanum-Norli. 

- Jensen, A.-M., NTNU, Brandth, B., & Kvande, E. (1997). Samvær mellom søsken, Sosiologisk tidsskrift. 

174-176.  

- Jensen, J. H. L., & Myrene, I. E. W. (2011). "Jeg tenker ofte på broren min og hvordan fremtiden hans vil 

bli": en kvantitativ undersøkelse av ansvarsfølelse hos søsken til barn og unge med utviklingshemning. J.H.L. 

Jensen, Oslo.    

- Johansen, E., & Bergan, T. (2010). Meg også: bok for barn og undom som opplever sykdom i familen. 

[Oslo]: Oslo Universitetssykehus. 

- Johansen, J. M. (2009). Musikkterapi i arbeid med søsken som pårørende: en kvalitativ studie om hvordan 

musikkterapeuter på sykehus forholder seg til søsken til alvorlig syke barn. J.M. Johansen, [Oslo].    

- Juul, J. (2003). Familier med kronisk syke barn. Oslo: Farmorbarn. 

- Klausen, R. K. (2009). Smertebærerne: fortellinger til søsken av psykisk syke. R.K. Klausen, Bodø.    

- Konradsson, A., & Wilhelmson, M. (1995). Om skam och skuld när man har ett utvecklingsstört syskon. 

Stockholm: Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen. 

- Kristoffersen, K. (2002). Om å være søsken til mennesker med langvarig og alvorlig psykisk lidelse Bære 

hverandres byrder: pårørende i sykepleien (pp. S. 89-104). Bergen: Fagbokforl. 

- Kristoffersen, K., & Universitetet i, B. (1998). Pårørende og søsken i psykisk helsevern -hermeneutisk 

metode - søskens opplevelse - pårørendesamarbeid: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

- Kvello, Ø. (2008). Utsatte barn og unge Oppvekst: om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø (pp. S. 

359-372). Oslo: Gyldendal akademisk. 

- Laiho, H. M. L. (2007). "Han er lillebroren min - kjempeviktig for meg": en kvalitativ undersökning om 

syskon till barn med autism. H.M.L. Laiho, Oslo. Retrieved from 

http://www.duo.uio.no/publ/isp/2007/60769/Masteroppgave.pdf   

- Lundeby, H. (2008). Foreldre med funksjonshemmete barn: en studie av familiemønster, yrkesaktivitet og 

møter med hjelpeapparatet. 2008:283, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.    

- Lycke, K. H. (2010). Søsken for livet. [Oslo]: Cappelen Damm. 

- Mellemstrand, L., Høyland, H., & Braut, S. (2003). Søsken til personer med psykisk utviklingshemming. 

[Nærbø]: Rogaland Høgskole. 

- Meyer, D. (2009). Thicker than water: essays by adult siblings of people with disabilities. Bethesda, MD.: 

Woodbine House. 

- Moore-Mallinos, J., Fàbrega, M., & Krogedal, E. (2009). Broren min har autisme. [Oslo]: Avenir. 
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- Møller-Nielsen, G. (2007). "På jenters vis": en retrospektiv, kvalitativ studie av fem unge, voksne jenters 

opplevelse av å vokse opp med søsken med ADHD. G. Møller-Nielsen, Oslo.    

- Nolbris, M. (2009). Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom: tankar, behov, problem 

och stöd. Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg.    

- Reinfjell, T., & Norges teknisk-naturvitenskapelige, u. Sorgreaksjoner hos søsken. 

- Renlund, C. (2010). Små søsken: om å være liten og ha en søster eller bror med sykdom eller alvorlig 

funksjonsnedsettelse. Bergen: Skauge forl. 

- Rønningen, R. S. (2006). Små barn med store følelser: hvordan kan kreftsykepleieren på en barneavdeling 

veiledeforeldre til å involvere søsken, slik at de mestrer hverdagen og styrker fellesskapet i familien når en 

søster eller brorhar kreft?  , R.S. Rønningen, Oslo.    

- Starheim, S. M. (2006). Hvordan kan barnesykepleier møte søskens informasjonsbehov? S.M.Starheim, Oslo.    

- Stoneman, Z., & Berman, P. W. (c1993). The Effects of mental retardation, disability, and illness on sibling 

relationships: research issues and challenges, Baltimore. 

- Strøm, L. M. I. (2001). Søsken til schizofrene som signifikante andre: hvilken betydning kan søsken ha i 

relasjon til den syke broren eller søsteren. L.M.I. Strøm, Stavanger.    

- Söderström, S., Kittelsaa, A. M., & Berg, B. (2011). Snakker vi om det samme?: minoritetsfamilier med 

funksjonshemmete barn i møte med tjenesteapparatet. Trondheim: NTNU, Samfunnsforskning, Avdeling 

mangfold og inkludering. 

- Vanem, I. K. (2008). "Jeg har følt at hun er ganske normal, men det er vel slik man føler om sine søsken 

uansett": en kvalitativ studie av søskens opplevelse av å ha en bror eller søster med utviklingshemning. I.K. 

Vanem, Oslo.    

- Ødegaard, E. E., & Høgskolen i Bergen, A. f. l. P. La det andre barnet tre fram. Intervjuer om/med søsken 

 

Om forskningsformidling: 

- Norges forskningsråd: Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling: 

http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjoner/strat_allmenforskformidl_norsk/ 

- Allmennrettet forskningsformidling. Vilje til forskning, St.meld. nr. 20 (2004-2005) 

http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20042005/stmeld-nr-20-2004-2005-

/7/2.html?id=406879 

- Klima for forskning. Ny forskningsmelding 2009 

http://www.adressa.no/meninger/article1321252.ece 

- Pål Bakkes skriveblokk: http://pabakke.wordpress.com/1-forskningssider-masteroppgave/ 

- Fortell om forskning – en ressurs om digital historiefortelling: http://www.jbi.hio.no/FoU/FoF/index.html 

- Forskning.no: Forskningsformidlingens kulturkræsj: 

http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269455 

- Museionblog: Forskningsformidling via sociale webmedier forenkler ikke budskabet — tværtimod 

- Jon Hoem (HiB) http://blogg.infodesign.no/2010/06/den-vanskelige-forskningsformidlingen.html 

- Mest lest på forskning.no i 2011: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/308626 

- Forskning.no: Hvordan måle effekten av forskning? http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/199358 

- Forskningsformidling. God definisjon: http://iktsenteret.no/tema/forskningsformidling 

- Blogg: Hva er forskningsformidling: http://morten.ifi.uio.no/?p=2568 

- Forskningsetiske komiteer: http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-

retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/F-Forskningsformidling-42---47/ 

- Elisabeth Swensen. Kommentar i Legetidsskriftet: Er all kunnskap nyttig? 

http://blogg.tidsskriftet.no/2011/09/er-all-kunnskap-nyttig/ 

- Kommentar fra direktør i Forskningsrådet i Dagbladet: Hvorfor forskningsformidling: 

http://www.dagbladet.no/kultur/2000/10/23/224468.html 

- Forskningsformidling – til hvem og hvorfor? http://www.magma.no/forskningsformidling-til-hvem-og-

hvorfor 

- http://www.slideshare.net/hannnne/forskningsformidling-4653005 

http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjoner/strat_allmenforskformidl_norsk/
http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20042005/stmeld-nr-20-2004-2005-/7/2.html?id=406879
http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20042005/stmeld-nr-20-2004-2005-/7/2.html?id=406879
http://www.adressa.no/meninger/article1321252.ece
http://pabakke.wordpress.com/1-forskningssider-masteroppgave/
http://www.jbi.hio.no/FoU/FoF/index.html
http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269455
http://www.museionblog.dk/
http://www.museionblog.dk/forskningsformidling-via-sociale-webmedier-forenkler-ikke-budskabet-tv%c3%a6rtimod/
http://blogg.infodesign.no/2010/06/den-vanskelige-forskningsformidlingen.html
http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/308626
http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/199358
http://iktsenteret.no/tema/forskningsformidling
http://morten.ifi.uio.no/?p=2568
http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/F-Forskningsformidling-42---47/
http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/F-Forskningsformidling-42---47/
http://blogg.tidsskriftet.no/2011/09/er-all-kunnskap-nyttig/
http://www.dagbladet.no/kultur/2000/10/23/224468.html
http://www.magma.no/forskningsformidling-til-hvem-og-hvorfor
http://www.magma.no/forskningsformidling-til-hvem-og-hvorfor
http://www.slideshare.net/hannnne/forskningsformidling-4653005
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- Morgenbladet: Forførende forskningsformidling: 

http://morgenbladet.no/article/20091113/ODEBATT/711139997 

- Stavrumg kommentar: Hjernevaskede forskere: http://stavrum.nettavisen.no/?tag=forskningsformidling 

- Blogg og forskningsformidling: http://beritskog.blogspot.com/2011/05/blogg-og-forskningsformidling.html 

- Sykepleien: Fri oss fra forskningsformidling: http://www.sykepleien.no/forskning/innspill/125337/fri-oss-

fra-ﾫforskningsformidling-ﾻ! 

- Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling: http://meltzerfondet.no/priser/formidling.htm 

- Forskningsformidling på fire minutter: http://www.helse-

stavanger.no/aktuelt/nyheter/Sider/forskningsformidling-pa-fire-minutter.aspx 

- Studentradioen i Bergen: Forskningsformidling til folket: http://srib.no/studentradioen/frokostblanding-

srib/forskningsformidling/ 

- Hvordan bruke sosiale medier i forskningsformidling? 

http://www.slideshare.net/jilltxt/forskningsformidling-med-sosiale-medier-2329122 

- Olav Torvund: Hva er forskningsformidling? http://blogg.torvund.net/2009/12/29/hva-er-

forskningsformidling/ 

- Formidling, nei takk! Kommentar i Aftenposten 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3427065.ece 

- Forskningsformidling og retningslinjer http://www.forskning.no/artikler/2009/mai/221077 

- http://ceciliestaude.no/2011/06/forskningsformidling-i-en-ny-medievirkelighet/ 

- http://voxpublica.no/2010/09/wikipedia-et-kinderegg-for-forskningsformidling/ 

- http://trine-rektorumb2010.blogspot.com/2010/03/forskningsformidling-og.html 

- http://www.kopinor.no/media/nyheter/livlig-diskusjon-om-forskningsformidling 

- http://www.masterbloggen.no/gjest/kunnskap-for-fremtiden/ 

 

 

http://morgenbladet.no/article/20091113/ODEBATT/711139997
http://stavrum.nettavisen.no/?tag=forskningsformidling
http://beritskog.blogspot.com/2011/05/blogg-og-forskningsformidling.html
http://www.sykepleien.no/forskning/innspill/125337/fri-oss-fra-ﾫforskningsformidling-ﾻ
http://www.sykepleien.no/forskning/innspill/125337/fri-oss-fra-ﾫforskningsformidling-ﾻ
http://meltzerfondet.no/priser/formidling.htm
http://www.helse-stavanger.no/aktuelt/nyheter/Sider/forskningsformidling-pa-fire-minutter.aspx
http://www.helse-stavanger.no/aktuelt/nyheter/Sider/forskningsformidling-pa-fire-minutter.aspx
http://srib.no/studentradioen/frokostblanding-srib/forskningsformidling/
http://srib.no/studentradioen/frokostblanding-srib/forskningsformidling/
http://www.slideshare.net/jilltxt/forskningsformidling-med-sosiale-medier-2329122
http://blogg.torvund.net/2009/12/29/hva-er-forskningsformidling/
http://blogg.torvund.net/2009/12/29/hva-er-forskningsformidling/
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3427065.ece
http://www.forskning.no/artikler/2009/mai/221077
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