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Disposition
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• Indsamlingsmetoder og tommelfingerregler
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• Case 

Interviews
• Tommelfingerregler
• Case

Mixed methods
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Dataindsamlingsmetoder

Typiske dataindsamlingsmetoder:

• Interviews (fx enkeltinterviews eller fokusgrupper)
• Spørgeskemaundersøgelser (åbne eller lukkede spm)
• Dokumentstudier (fx af logbøger eller mødereferater)
• Observationer
• Statistisk materiale (fx karakterer eller frafald)

Som altid: afhænger af hvad man vil undersøge



Hvornår bruger man hvilke 
metoder?

Kvantitative metoder Kvalitative metoder
Spm:
• Hvilket niveau ligger xx på?
• Hvor meget forandrer xx sig?
• Hvordan er xx i forhold til xx?

Spm:
• Hvordan foregår xx?
• Hvordan opleves xx?

Kvantificering Uddybning og forklaring
Kategorier kendte på forhånd Kan bruges eksplorativt
Effektmåling Procesevaluering
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SPØRGESKEMAER



Hvor svært kan det være?

Et rigtig godt og velvalideret spørgeskema kan tage år at 
udvikle.

Kvaliteten af den måling man foretager afhænger af:

· at man er klar over, HVAD man vil have svar på…
· at man spørger om det RIGTIGE…
· på den RIGTIGE måde…



Spørgeskemakonstruktion –
tommelfingerregler

· Spørgsmål skal passe til målgruppen
· Spørgsmålet skal være entydigt
· Spørg kun om én ting ad gangen
· Stil korte spørgsmål
· Undgå spørgsmål, der kan virke stødende eller placér 

dem til sidst
· Undgå værdiladede spørgsmål
· Svarkategorier skal passe til spørgsmålet
· ‘Midterkategorier’ og ‘ved ikke’ er omdiskuteret -

holdningsspørgsmål



Spørgeskema -
dataindsamlingsmetode

Følsomme
spørgsmål

Svar-
procent

Længde og 
kompleksitet

Pris/tid

Besøg - X X -

Telefon (x) (x) (x) (x)

Post X (x) - (x)

Mail/sms/e-
boks

x - - x

Ipad på 
stedet

X X (X) X
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VALIDEREDE INSTRUMENTER



Hvad er validerede instrumenter?

· En række spørgsmål som tilsammen måler et bestemt 
begreb, fx ensomhed, færdigheder, livskvalitet.

· Typisk udviklet og valideret af forskere
· Kaldes også måleinstrumenter, psykometriske tests, 

skalaer mv.

· Fordele: sparer tid og kvaliteten er som regel god
· Men: måler instrumentet det du skal måle?



Hvad er et godt instrument?

Hvad er forskellen imellem en ugeblads ”test” (Er du en 
god kæreste?) og et rigtig og veludviklet instrument?

• Konstruktion 
• Reliabilitet 
• Validitet



Konstruktion

Videnskabeligt rationale/teorier for: 
• Hvad der måles 
• Udvælgelse og sammensætning af spørgsmål eller opgaver
• Valg af svarformat 

Vejledning om kodning og fortolkning 



Reliabilitet

Testens målepræcision og pålidelighed

God reliabilitet: Tilfældige og ukendte faktorers indflydelse 
er begrænset

Dårlig reliabilitet: tilfældig variation



Reliabilitet

• Test-retest
• Interrater
• Cronbachs Alpha

Reliabilitet vil være angivet i manual eller lignende

Cronbach's alpha Internal consistency 
α ≥ 0.9 Excellent (High-Stakes testing) 
0.7 ≤ α < 0.9 Good (Low-Stakes testing) 
0.6 ≤ α < 0.7 Acceptable 
0.5 ≤ α < 0.6 Poor 
α < 0.5 Unacceptable 
 



Validitet

Testens gyldighed, troværdighed

Om man måler det man gerne vil måle og ikke alt muligt 
andet

Fx 
• Face-/indholdsvaliditet
• Kriterie-/begrebsvaliditet



PETER HAR FEBER – 38,5 helt 
præcist

Vi tester 4 forskellige termometre – hver 4 gange:

T1: 38,5 38,5 38,5 38,5 = 38,5 (Høj reliabilitet – høj validitet)

T2: 38,4 39,0 38,6 38,0 = 38,5 (Lav reliabilitet – høj validitet)

T3: 39,5 39,5 39,5 39,5 = 39,5 (Høj reliabilitet – lav validitet)

T4: 38,2 40,0 38,8 39,6 = 39,2 (Lav reliabilitet – lav validitet)



Reliabilitet og validitet



Case: spørgeskema til 
overvægtige børn

• Kommunale gruppeindsatser
• Målgruppe: 12-15-årige med overvægt
• Fokus på fysisk OG mental sundhed

• Før-, efter- og opfølgningsmålinger
• I alt max 93 spm
• Samme spørgsmål
• Også et spørgeskema til sundhedsplejerskerne



Anvendte instrumenter

• WHO-5
• Rosenberg Self-Esteem Scale
• General Self-efficacy Scale
• SDQ
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WHO-5
• Måler livskvalitet
• 5 spg.
• Meget brugt, gratis
• Måler det øjeblikkelige psykiske velbefindende
• Både børn og voksne

I de sidste 2 uger… Hele tiden 
Det meste af 
tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

1 .. har jeg været glad og i godt humør 5 4 3 2 1 0

2 .. har jeg følt mig rolig og afslappet 5 4 3 2 1 0

3 .. har jeg følt mig aktiv og energisk 5 4 3 2 1 0

4 .. er jeg vågnet frisk og udhvilet 5 4 3 2 1 0
5 .. har min dagligdag været fyldt med       
ting der interesserer mig 5 4 3 2 1 0



Rosenberg Self-Esteem Scale

• Måler selvværd
• 10 spørgsmål, 5 positive, 5 negative
• Gratis

Helt enig Enig Uenig Stærkt 
uenig

Jeg føler, at jeg er en værdiful person, i det mindste på samme 
niveau som andre. 

Jeg synes, at jeg har flere gode kvaliteter. 

Alt i alt er jeg tilbøjelig til at føle mig mislykket

Jeg er i stand til at gøre ting lige så godt som de fleste 



The general self-efficacy scale

• Selvopfattet handleevne
• 10 spørgsmål
• Gratis

General self-efficacy scale Passer 
slet ikke

Passer en 
smule

Passer 
nogenlunde

Passer 
præcist

Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt 
nok 

Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde til at opnå det, 
jeg vil 

Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere 
mine mål 

Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser 



SDQ – Strengths and difficulties
Questionnaire

• Måler adfærd (trivsel) hos børn og unge
• Findes i udgave til børn, forældre og professionelle
• 25 spm (5 skalaer, 2 samlede scores)
• Meget anvendt i DK, gratis
• Anbefales af Socialstyrelsen

Du skal svare ud fra hvordan du har haft det de sidste 3 måneder Passer ikke Passer delvist Passer godt

Jeg forsøger at tage hensyn til andre. Jeg tænker over hvordan andre har det.

Jeg er rastløs. Jeg har svært ved at holde mig i ro i længere tid.

Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme.

Jeg deler tit med andre (slik, sodavand, blade og lignende).

Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig.



Resultater
 

TABEL 0.1 
Før- og eftermålinger på udvalgte parametre. Score. 
 

 
Før Efter Ændring før-efter Opfølgning Ændring før -opfølgning 

Livskvalitet 15,8 16,3 0,5 * 17,6 1,1 *** 
Selvværd 16,6 18,5 1,9 *** - -  
Selvopfattet handleevne 28,1 28,8 0,7 ** - -  
SDQ-problem 12,4 12,0 -0,4  10,7 -1,3 *** 
SDQ prosocial 7,6 7,7 0,1  7,9 0,3  
BMI  fra overvægtsgrænse 4,5 4,0 -0,5 *** 3,5 -0,4 ** 
Selvoplevet sundhed 4,8 6,2 1,4 *** 6,7 1,4 *** 
 

  
  Anm.:  Gennemsnitstal for alle kommuner. ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1 
Kilde:  Højde- og vægtmålinger foretaget af sundhedsplejersker og de unges spørgeskemaer før og efter indsatsen. 

 



Valg af validerede instrumenter
• Hvad skal måles?
• Test til forskning eller klinisk brug?
• Til screening eller opfølgning over tid?
• Hvem skal administrere testen?
• Skal man være uddannet for at administrere testen?
• Er der rettigheder? – koster det penge at bruge testen?
• Til børn eller voksne – forskellige test, tilrettet alder
• Hvem skal udfylde? Forældre, unge, sagsbehandler, 

lærer?
• Findes den på dansk og passer den i jeres kontekst?



Socialstyrelsen:
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-
omrader/socialstyrelsens-viden/metodestrategi/ny-
validerede-instrumenter



Socialstyrelsen: 
https://vidensportal.dk/dokumentation



Kommunerns anvendelse af progressionsmålingsredskaber i 
forbindelse med sagsbehandling

• Redskaber
• Antal
• Anvendelse af data

29

PROGRESSIONSMÅLINGER PÅ DET 
SPECIALISEREDE BØRN OG UNGE OMRÅDE
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Oversigt over instrumenter

Der er uendeligt mange test

Dette er IKKE en udtømmende liste

Instrumenterne er udvalgt med fokus på følgende:
• Relevans (børn, udsatte, ældre…)
• Selvrapportering
• Ikke uddannet tester
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INTERVIEWS



Fokusgruppe vs. 
enkeltinterviews

Enkelt Fokusgruppe
Følsomme emner Flere nuancer
Magtforhold blandt respondenterne Diskussionen kan være interessant i 

sig selv
Mest ”ærligt” Mest reflekteret
Samme data for alle Mere varieret data fra respondenter
Kan være mest praktisk Kan være mest praktisk

Skal man vælge fokusgruppe for at få flere respondenter?



Tommelfinderregler til interviews

• Sørg for en tillidsskabende setting (anonymitet, sted, 
personer)

• Stilhed er helt ok!
• Brug gerne redskaber
• Fokusgruppe: 4-7 personer

https://imjackietucker.com/tag/silence/
https://imjackietucker.com/tag/silence/


Case: Fokusgruppeinterviews på 
julemærkehjem



Hvad indebærer et vellykket 
julemærkehjemophold?



Hvad var det bedste?

Mere 
selvværd

Nye 
venner

Sammen-
holdet

Blev 
gladere

Alt!

At tabe 
sig

Hjælpen 
man får til 

sit 
vægttab

Kammerat
skab

De 
voksne

At få den 
røde trøje

At der er 
venner til 
at støtte 

en

Sjove 
aktiviteter, fx 
svømmehal

De voksne 
viser, at de 
kan lide os

Der er 
altid en 

der for en

Nye vanerRinge 
hjem

Omsorgen
, hvis man 

har en 
dårlig dag

At man 
passer ind 

præcis som 
man er



Hvordan har du haft det?



Mixed methods – hvorfor?

Triangulering
Komplementaritet
Udvikling
Udvidelse
Initiering



Spørgsmål

HVILKE METODER 
KAN I BRUGE I JERES 
CASE?
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