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Resumé 

Baggrund og formål 

Denne afrapportering omhandler de metodiske erfaringer, faglige perspektiver samt pro-

blematikker som metode-udviklingsprojektet ”Tilfredshedsundersøgelse blandt voksne 

med handicap” har afstedkommet. Formålet med udviklingsarbejdet har været at udvikle 

og afprøve en række metoder til indhentning af tværregionale tilfredshedstilkendegivelser 

blandt brugergruppen af svagere kommunikerende voksne med handicap på de regionale 

sociale §§ 107 og 108 boformer, Lov om social service. Samtidig er projektet også en pilot-

test af, hvorledes en sådan undersøgelse kan gennemføres. Der har været to forudsætnin-

ger for beboernes deltagelse: 

 

• De har ikke været i stand til at kunne svare på et traditionelt tekstspørgeskema. 

• Deres svar har skullet være uafhængigt af tolkning fra medarbejdernes side. 

 

Med udgangspunkt i forskning på området for kommunikation og handicappede, er der 

blevet specialdesignet 4 kommunikationsmetoder og dertilhørende spørgsmål som be-

handler centrale aspekter omkring udviklingshæmmedes tilfredshed med boformerne. I 3 

af metoderne, pegetavle, digitalt spørgeskema og talking mats, understøttes beboernes 

svarmuligheder med visning af symboler, mens svarmulighederne i den sidste metode, 

konkretmetoden understøttes ved hjælp af konkreter, hvor beboeren skal tage den konkret 

i hånden som svarer til deres besvarelse. Metoderne repræsenterer således flere forskelli-

ge tilgange til at indhente oplysninger omkring svagere kommunikerende udviklingshæm-

medes tilfredshed.  

 

Metoderne 

Metoderne til projektet er udarbejdet ud fra en tanke omkring ’totalkommunikation’1Tan-

ken bag de udviklede metoder har derfor været at indfange tilfredshedstilkendegivelser fra 

en så bred del af beboergruppen som muligt, ved hjælp af visuelt, auditivt og taktilt2 under-

støttende hjælpeværktøjer. 

 

Metodiske udfordringer  

Projektet er et tværregionalt projekt og har således i sin udviklingsproces kunnet trække 

på erfaring, deltagelse og kompetencer fra de fem regioner. Boformer fra regionerne har 

deltaget i pilottestningen af de udviklede metoder.  

Hvor udgangspunktet har været at skabe metoder, som kan indsamle data på tværs af alle 

regionale §§ 107 og 108 tilbud, viser udviklingsarbejdet og resultaterne fra pilotundersø-

gelserne, at ambitionen om at udvikle metoder, som kan indfange tilfredshedstilkendegi-

velser fra en så bred og forskelligartet målgruppe, ikke er uden problemer. Eftersom at 

målgruppen ikke kan betegnes som en homogen gruppe, har dette stillet krav til udarbej-

delse af spørgsmål og symboler, idet disse skal kunne indfange beboere med både et lavt 

og højt kognitivt abstraktionsniveau. Udviklingsarbejdet og resultaterne fra pilotundersø-

gelserne har vist, at netop spredningen i beboernes kognitive niveau på de regionale bo-

                                                                  
1 Totalkommunikation er en alternativ og støttende kommunikation til mennesker med mangelfuldt eller slet intet 

verbalt sprog. Totalkommunikation bygger på en relationel tankegang og et humanistisk menneskesyn, med 

holdning om, at alle kan udvikle sig uanset handicap (http://www.totalkommunikation.dk/). 
2 Den taktile sans er lig med følesansen. 
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former gør det svært både at udforme metoder som kan nå samtlige beboertyper, og sam-

tidigt udforme metoder som kan indsamle valid og tværregional anvendelig data på tværs 

af de fem regioner. 

 

Konklusion 

Udviklingsarbejdet og resultaterne fra pilotundersøgelserne har vist, at selvom det er mu-

ligt at indsamle tværregionale tilfredstilkendegivelser fra en bred beboergruppe, så giver 

validiteten af de indsamlede data, grundet beboergruppens forskellige handicap, væsentli-

ge problemer. Beboergruppens forskellige handicap betyder, at metoder, der virker for no-

gen beboere ikke nødvendigvis virker for andre. Udviklingshæmmedes forståelse af ab-

strakte situationer styrkes, såfremt de understøttes af konkrete handlingsforklarende 

symboler til at vise netop situationens bestanddele. Konklusionen er derfor, at for en stor 

del af beboerne vil anvendelsen af symboler være yderst relevant, men en tværregional 

undersøgelse uden et foregående kendskab til de anvendte symboler og de stillede 

spørgsmål vil være problematisk for netop denne målgruppe. Det må derfor konkluderes at 

et væsentligt succes-kriterium for en tværregional undersøgelse er, at der gennemføres et 

”læringsforløb” for de deltagende beboere. Et læringsforløb hvori beboerne over en længe-

re periode undervises i brugen af de symboler, begreber og metoder som vil blive anvendt i 

undersøgelseskonteksten. En sådan undersøgelse bliver således også mere omfattende, 

da et indledende læringsforløb i så fald skal implementeres på alle regionale boformer, 

hvilket medfører et formodet stigende ressourceforbrug, men samtidig må det formodes 

at undersøgelsen også kommer til at tegne et mere realistisk billede af beboernes tilfreds-

hed.  

 

Hvis undersøgelsen skal iværksættes anbefales det derfor, at: 

• der gennemføres læringsforløb for de involverede beboerne 

• der arbejdes videre med udviklingen af metoder 

• der ikke satses på én metode 

 

Metodeudviklingsprojektet er gennemført af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjyl-

land, i perioden februar til juni 2009.  

 

Udviklingsarbejdet er udarbejdet af konsulenter ved Center for Kvalitetsudvikling 

cand.pæd.soc. Gitte Horskjær Hansen og cand.mag. Morten Deleuran Terkildsen. 
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1 Indledning  
 

Baggrund 

Danske Regioner har truffet politisk beslutning om gennemførelse af bruger- og pårøren-

deundersøgelser på botilbud inden for det sociale område. Undersøgelserne er en del af 

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.  

 

Eftersom der på landsplan kun er få erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser in-

den for voksenhandicap-området er det en særlig opgave at planlægge og gennemføre en 

sådan brugertilfredshedsundersøgelse. En af udfordringer består i, at det kun er en be-

grænset del af beboerne, der vil kunne svare på et traditionelt tekstspørge-skema uden 

hjælp fra en ekstern interviewer eller medarbejder.   

 

I forlængelse af ovenstående problematik besluttede socialdirektørerne fra de 5 regioner, 

at iværksætte et projekt med henblik på, at indhente kvalificeret viden om, hvordan man 

kan afdække kommunikationssvage beboeres tilfredshed med boformerne, herunder hvil-

ke metoder og tekniske værktøjer, der kan tages i brug til dette. Med projektet er der ikke 

truffet endelig beslutning om at iværksætte egentlige undersøgelser, men projektet skal 

ses som en pilottestning af, hvorledes en sådan undersøgelse ville kunne gennemføres.  

 

Metodeudviklingsprojektet er gennemført af Center for Kvalitetsudvikling i foråret 2009 

med efterfølgende evaluering i sommeren 2009.  
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2 Udvikling af metoder 
 

I forbindelse med udarbejdelsen af metoder har undersøgelsen gennemgået fem overord-

nede faser. Disse faser illustreres i figuren nedenfor 3. 

 

Figur 1 

Den indsamlede viden i metodeudviklingsprojektets første fase har vist, at der knytter sig 

mange faglige problematikker til metodeudviklingsprojektets formål (Jf. appendiks A og B). 

Formålet er at indsamle tværregionale tilfredshedstilkendegivelser og dermed favne over 

en meget bredt sammensat beboergruppe med vidtspændende psykiske og fysiske funkti-

onsnedsættelser. På den anden side er eksisterende viden på området sparsom og den vi-

den, som er til stede er ofte udformet mod den enkelte boform, og i visse tilfælde specifikt 

tilpasset hver enkelt beboer. Med baggrund i ikke mindst den teknologiske udvikling (Heri 

sammenfattes både lavteknologiske og højteknologiske løsninger), som er sket inden for 

handicapkommunikation gennem de seneste ti år, har området omkring generel kommuni-

kation med udviklingshæmmede imidlertid også vist sig som et felt af stort omfang og i 

fremdrift (Jf. appendiks B og C). Dette har blandt andet betydet, at skønt viden om direkte 

brug af alternativ kommunikation i brugertilfredshedsundersøgelser har været sparsom, 

så eksisterer der en bred vifte af tilgange til kommunikationen med svagere kommunike-

rende udviklingshæmmede4. 

 

Efter at have evalueret det faglige materiale der findes på området, haft indledende møder 

med 3 regionale sociale boformer i Region Midtjylland, Udviklingshæmmedes Landsfor-

bund (I det følgende betegnes Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF.) og samtidigt 

haft faglig sparring med relevante personer5 blev det tydeligt, at eftersom beboergruppens 

fysiske og kognitive handicap er præget af en udstrakt grad af forskellighed, og da mål-

gruppens handicapmæssige og kognitive niveau ydermere ikke eksplicit er kortlagt efter 

forenelige principper boformerne imellem6 valgte vi at udvikle bredtfavnende metodiske 

værktøjer.  

                                                                  
3 For uddybning af de fem faser se appendiks A 
4 Totalkommunikation, tegn til tale, piktogrammer er blot et par eksempler på tilgange til kommunikation med 

svagere kommunikerende udviklingshæmmede. 
5 Samtaler med den norske psykolog Per Lorentzen, faglig centermedarbejder hos Videnscenter om Kommunika-

tion og Multiple Funktionsnedsættelser hos børn og unge uden et sprog (VIKOM) Mette Christensen, konsulent i 

Servicestyrelsens handicapenhed Martin Sandø, Projektleder på ’Indflydelse på eget liv – et skridt videre’, Center 

for Kvalitetsudvikling, Rene Buch Nielsen, konsulent ved Kommunikationscenter Hillerød Michael Hjort Pedersen, 

samt repræsentanter fra regionale boformer og ULF. 
6 Det findes på tværs af boformerne endnu ikke en ensartet metode som er implementeret i forhold til at fastlæg-

ge beboerens udviklingsniveau og heri deres kommunikationsniveau. Nogle boformer arbejder dog blandt andet 

ud fra ICF international klassifikation ligesom Kuno Bellers udviklingsbeskrivelser også bruges. 
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Der blev i denne sammenhæng fokuseret på pædagogisk arbejde inden for tre kernekate-

gorier. 

 

• Brugen af visuelt understøttende metoder 

• Brugen af auditivt understøttende metoder 

• Brugen af taktilt understøttende metoder (Pedersen 2001). 

 

Billedmateriale, svarkategorier og spørgsmål til de udviklede metoder er indrettet, således 

at de både giver mening for en bred ramme af deltagende beboere og samtidigt ikke kom-

promitterer undersøgelsen ud fra et metodisk perspektiv (Jf. appendiks B.). Resultatet er 

indledningsvis fire selvstændige metoder med ens billedmateriale og svarkategorier, som 

skal forsøge at favne over en så bred kam af forskellige fysiske og psykiske handicaps som 

muligt. Udvikling af billedmateriale, spørgsmål samt de fire metoder vil i det efterfølgende 

afsnit blive præsenteret individuelt.  

 

Kognitiv afdækning 

Allerede tidligt i metodeudviklingsprocessen blev vi opmærksomme på problematikker ved-

rørende målgruppen. En væsentlig forudsætning for at kunne deltage uanset hvilket me-

todisk redskab der anvendes, er således en basal kognitiv bevidsthed. Hvordan vil man 

kunne teste en målgruppe med et lavt kognitivt niveau og validere deres besvarelse, såle-

des at deres svar er udtryk for en egentlig stillingtagen til det stillede spørgsmål og ikke 

blot en tilfældig ”trykken på knapper”? (Jf. det senere præsenterede digitale spørgeskema i 

afsnit 2.6.). Til at afdække denne forudsætning, har vi i fase 1, vidensindsamling, og fase 2, 

metodeudvikling, arbejdet med at udvikle en kognitionsafdækkende test, som skal afdække 

om et basalt kognitionsniveau er til stede hos beboeren og dermed kvalificere denne til at 

deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Med udgangspunkt i disse tanker har vi udarbejdet en 

kortere kognitiv test som indleder hver enkelt metode. Denne test baseres på ComQol-I5 

udviklet ved School of Psycology, Deakin University og anvendes til at afdække udviklings-

hæmmedes egnethed til deltagelse i undersøgelser. Testen er opbygget så hver beboer 

spørges til umiddelbart udtømmende kategorier, hvorved valget af svar vil klarlægge bebo-

erens egnethed til at deltage i den videre undersøgelse (Cummins 1997). 

Vi valgte i denne sammenhæng at stille spørgsmålet ”Er du en mand?” til mandlige deltage-

re, og ”Er du en kvinde?” til kvindelige deltagere. Bevidsthed om eget køn kan ses som en 

forudsætning for at kunne reflektere meningsfyldt over de efterfølgende spørgsmål. 

 

Spørgsmålene i de udviklede metoder 

Beboernes abstraktionsniveau på sprogligt plan er en væsentlig faktor, der må tages hen-

syn til i udformningen af konkrete spørgsmål. Vi har til dette metodeudviklingsprojekt valgt 

at lave spørgsmål med udgangspunkt i de temaer som blev brugt i den landsdækkende på-

rørendeundersøgelse ”De pårørende har ordet” som blev gennemført i 2008 (Søbjerg 

2008). Vi udvalgte temaer fra pårørendeundersøgelsen, således at de tilgodeser målgrup-

pens begrænsede abstraktionsevner (Jf. appendiks B.). Såfremt undersøgelsen ønskes 

gennemført vil fastlæggelsen af temaer, spørgsmål og symboler ske i et senere forløb.  

Temaer som ville lade sig umiddelbart anvende som ramme for spørgsmål var følgende: 

 

 

• Temaområde 1: Kost 
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• Temaområde 2: Boformens aktiviteter 

• Temaområde 3: Personale 

• Temaområde 4: Boformens fysiske rammer 

• Temaområde 5: Ophold på boformen 

  

Vi formulerede 4-5 bruttospørgsmål pr. tema (Spørgsmålene kan ses i appendiks C.). 

Spørgsmålene blev efterfølgende sendt til ULF til nærmere drøftelse. Antallet af spørgsmål 

er valgt med udgangspunkt i undersøgelser af målgruppen, som viser at mennesker med 

udviklingshæmning har en nedsat koncentrationsevne. Et større antal spørgsmål er såle-

des med til at forvirre målgruppen, og farve resultaterne jo længere undersøgelsen er. 

(http://www.euromind.com).  

Frem mod fase 3-temadagen7 arbejdede vi videre med 5 spørgsmål som skulle danne 

grundrammen om arbejdet med metoderne og dermed det visuelle, auditive og taktile ma-

teriale.  

 

• Er du en mand/kvinde? (til kognitiv afdækning) 

• Kan du lide maden på boformens navn? 

• Har personalet på boformens navn tid til at tale med dig? 

• Har personalet på boformens navn tid til at lytte til dig? 

• Er du glad for at bo på boformens navn? 

 

Spørgsmålene blev efterfølgende drøftet til temadagen og efterfølgende revideret ligesom 

de i en indledende kvalificering af metoderne på boformen Sødisbakke blev diskuteret med 

de enkelte beboere. I den endelige pilottest er spørgsmålene ligeledes blevet diskuteret 

med beboerne for at klarlægge om de også forstår, hvad der bliver spurgt ind til. 

 

Billedmateriale, smileys og videre sparring med ULF 

Grundlæggende opfattes brugen af symboler i visuelt understøttende materialer som væ-

rende afhængig af beboerens udvikling af almen symbolsk forståelse. Udviklingshæmme-

des forståelse af abstrakte situationer styrkes såfremt de understøttes af konkrete hand-

lingsforklarende billeder til at vise netop situationens bestanddele (Ejstrup & Robenhagen 

2005:21) (Beukelman & Mirenda 2005:37). Det er således en væsentlig forudsætning for 

brugen af symboler i en metodisk undersøgelses og kommunikationsmæssig sammen-

hæng, at beboerens almene symbolske forståelse er på et vist niveau og at han eller hun 

dermed evner at kæde de symboler vi bruger sammen med de spørgsmål vi stiller. Vi kan i 

udvælgelsen af billedmaterialet øge risikoen for at grundlægge en falsk forståelses-ramme 

for den udviklingshæmmede og dermed være med til at farve beboerens besvarelse. An-

vendelse af symboler er derfor ikke uproblematisk blandt udviklingshæmmede (Jf. appen-

diks B.). Vi har forsøgt at skabe et billedmateriale, som er så forståeligt og konkret, at selv 

beboere med lavere kognitive abstraktionsniveau vil kunne nås, samtidigt med at billeder-

ne ikke er knyttet til en konkret boform og dermed ville kunne anvendes på tværregionalt 

plan. Billedmaterialet skal understøtte spørgsmålenes indhold/handling og som udgangs-

punkt var deltagerne på billederne medarbejdere fra Center for Kvalitetsudvikling. Billed-

materialet blev drøftet til temadagen, hvor det blev vurderet som brugbart, men ved et ef-

terfølgende møde med repræsentanter fra ULF blev dette ændret, idet de påpegede at de-

                                                                  
7 Temadagen blev afholdt den 23. april med repræsentanter fra de regionale sociale boformer, videnscentre samt 

medarbejdere fra de 5 regioner. Temadagen vil blive præsenteret i afsnit 3. 
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res erfaringer er, at udviklingshæmmede responderer bedre, når billedmaterialet viser ud-

viklingshæmmede i de situationer, der spørges til. I de situationer, hvori billederne viser en 

handling mellem personale og en beboer, er en udviklingshæmmet fra ULF således brugt 

som ”personmæssig referent” for den enkelte beboer. Billedmaterialet blev ligeledes testet 

i en indledende kvalificering af metoderne på Sødisbakke, hvori billedmaterialet blev disku-

teret med de enkelte beboere. I den endelige pilottest er billedmaterialet ligeledes blevet 

diskuteret med den enkelte beboer for at klarlægge om beboeren opfatter billederne som 

værende i overensstemmelse med vores intentioner. 

 

Billedmaterialet er blevet lavet i to udgaver. Én udgave målrettet mandlige beboere, hvori 

den udviklingshæmmede i alle situationer og handlingsforløb er spillet af en mandlig re-

præsentant fra ULF, og én udgave rettet mod kvindelige beboere, hvori den udviklings-

hæmmede i handlingsforløbene er spillet af en kvindelig repræsentant fra ULF. I to 

spørgsmål er der desuden anvendt billeder uden personer tilstede. 

Følgende billeder er blevet brugt. 

 

Til spørgsmål 1: ”Er du en mand?/kvinde?” (første billede er brugt ved mandlig deltager, 

andet billede er brugt ved kvindelig deltager). 

 

 

 

Til spørgsmål 2: ”Kan du lide maden på boformens navn?” 

 

 

 

Til spørgsmål 3: ”Har personalet tid til at tale med dig?” (første billede er brugt ved mandlig 

deltager, andet billede er brugt ved kvindelig deltager). 
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Til spørgsmål 4: ”Har personalet tid til at lytte til dig?” (første billede er brugt ved mandlig 

deltager, andet billede er brugt ved kvindelig deltager). 

 

 

 

Til spørgsmål 5:”Er du glad for at bo på boformens navn?” 

I forbindelse med et afsluttende spørgsmål om den almene tilfredshed med boformen har 

vi til dette spørgsmål valgt at gøre brug af et piktogram (Sclera-piktogram). Vi har valgt et 

piktogram fordi et mere konkret symbol er kompliceret at anvende i en tværregional un-

dersøgelse. 

 

 

 

Svarkategorier og smileys 

Som svarkategorier, har vi arbejdet med smileys, farvekodet med rød, gul og grøn. Efter-

som undersøgelser på området har vist forståelsesbesvær hos udviklingshæmmede så-

fremt traditionelle skalaer8 med en højere graduering i besvarelsesmulighederne er til ste-

de, har vi valgt kun at benytte 3 svarmuligheder. Ulempen heri er naturligvis en større risiko 

for farvning af data (Prosser og Bromley 1998:109).  

 

Farverne på de anvendte smileys er valgt med udgangspunkt i trafiklysets farveskala og 

dermed en farveskala, som er kendt blandt målgruppen. 

 

   

 

Den røde smiley repræsenterer et ”nej” 

Den gule smiley repræsenterer et ”i tvivl”9  

                                                                  
8 Likert-skalaer som bruges til målinger af holdninger. 
9 Efter temadagen ændrede vi ”i tvivl” til ”nogen gange”. Jf. endvidere afsnit 3. 
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Den grønne smiley repræsenterer et ”ja” 

 

Vi har valgt at placere den røde smiley til venstre, og dermed som den første svarmulighed 

beboeren møder såfremt han/hun læser fra venstre mod højre. Dette er gjort for at imøde-

komme målgruppens tendens til at vælge besvarelsen ”ja” for at ”føje” eventuelle autori-

tetsfigurer (Sigelman 1983:2.27). 

 

Metode 1: Pegetavle 

Udgangspunktet for den første metode har været de beboere som både har kognitive og 

fysiske handicaps. Vi oplevede under vores indledende besøg på de regionale boformer en 

del beboere som ikke kunne bruge deres arme/hænder til besvarelser af de stillede 

spørgsmål. Vi udviklede således den første metode med denne målgruppe for øje, idet vi 

har forsøgt at tage hensyn til både de kognitive og fysiske funktionsnedsættelser beboer-

ne måtte have. På baggrund af ovenstående besluttede vi at udvikle en lavteknologisk løs-

ning baseret på de erfaringer som eksisterer på området for netop denne type løsninger. 

Kernen i metoden har således været at udvikle en tavle, hvor fokus ligeledes har været ori-

enteret mod visuelt understøttende hjælpemidler. 

 

Figur 2 

 

 

Tavlen er konstrueret således, at der øverst er påsat et billede som understøtter det enkel-

te spørgsmål (Her er vist: ”Kan du lide maden på boformens navn?”). For at understøtte 

beboeren visuelt har hvert spørgsmål sit eget billede. Under billedet er der påsat 3 smileys 

som repræsenterer svarkategorierne til de enkelte spørgsmål. Under den røde smiley er 

skrevet et ’nej’, under den gule smiley er skrevet ’nogen gange’ og under den grønne smiley 

er skrevet et ’ja’.  

 

Brugen af metoden er indrettet således, at intervieweren først læser spørgsmålet lang-

somt op, og herefter spørger beboeren om han/hun har forstået spørgsmålet, hvilket indi-

keres med en svarafgivelse (Eksempelvis ved verbal kommunikation eller signalgivning). 

Såfremt svarafgivelsen ikke er tydelig eller helt udebliver læses spørgsmålet op igen. Når 

spørgsmålet er læst op peges i intervaller af 2 sekunder på først den røde smiley med ”nej” 
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påtrykt, herefter den gule med ”i tvivl” (Dette billede viser metoden efter den endelige re-

videring og her blev ”i tvivl” ændret til ”nogen gange”.) påtrykt og sidst den grønne smiley 

med ”ja” påtrykt. Af hensyn til beboere med nedsat eller manglende hørelse kan spørgsmå-

let desuden være skrevet op på tavlen over billedet. I denne tilgang er metoden indrettet 

således, at der først peges på det skrevne spørgsmål, herefter på de mulige svarkategorier. 

Besvarelserne repeteres herefter. 

 

Metode 2: Konkret metode 

Denne metode er opbygget således, at den tilgodeser udviklingshæmmede med kognitive 

handicaps og hvis primære kommunikation foregår gennem følesansen. Hvor de øvrige 

metoder alle indeholder et væsentligt visuelt fundament, da sigter vi med denne metode 

mod de beboere som udover deres kognitive handicap også har en visuel funktionsnedsæt-

telse. For at gøre metoden anvendelig på tværregionalt plan har vi valgt at lade svarkate-

gorierne være repræsenteret ved brugen af konkreter. Svaret ”nej” er således repræsente-

ret ved, at beboeren tager den røde trekant i hånden, svaret ”i tvivl” er repræsenteret ved, 

at beboeren tager den gule kugle i hånden og svaret ”ja” er repræsenteret ved, at beboeren 

tager den grønne firkant i hånden. 

 

Figur 3 

 
 

Metoden indledes med, at beboeren kort introduceres til brugen af konkreter til svarafgi-

velse. Først gives beboeren trekanten i hånden og informeres om dennes betydning, heref-

ter gives kuglen, og til sidst introduceres firkanten. Efter at beboeren har haft alle konkre-

ter i hånden stilles de tilbage på bordet. Herefter bedes beboeren om først at tage trekan-

ten svarende til et ”nej”, herefter kuglen svarende til ”i tvivl” og endeligt firkanten for at in-

dikere ”ja” i hånden. Tanken er at give beboeren et kort indlæringsforløb i brugen af kon-

kreterne inden interviewet igangsættes. Herefter indledes det reelle interview, hvor 

spørgsmålene langsomt læses op og beboeren svarer ved brug af konkreterne. Efter hvert 

spørgsmål repeteres det afgivne svar for at kvalitetssikre beboerens besvarelse.     
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Metode 3: Digitalt spørgeskema 

Den tredje metode tager udgangspunkt i at samle flest mulige repræsentationssystemer 

under en samlet optik, dvs. at fokus både er på den visuelle, auditive og taktile sans. Der er 

mange tidligere erfaringer med brugen af højteknologiske løsninger i den daglige kommu-

nikation med udviklingshæmmede, og brugen af disse er ligeledes blevet anvendt i tidligere 

udviklingsprojekter rettet mod afdækning af målgruppens tilfredshed. Kommunikations-

center Hillerød har arbejdet med at udvikle et digitalt spørgeskema til unge på en række 

danske specialskoler (Socialt Udviklingscenter SUS 2007:9), og specialkonsulent Edda Me-

dici og Gert Krabsen har ligeledes i deres firma Handikram arbejdet med at udvikle digitale 

spørgeskemaer rettet mod børnehavebørn10. Fælles for ovenstående projekter har været 

positive resultater med at anvende digitalt integrerede løsninger med fokus på visuelle og 

auditive hjælpemidler til målgrupper, hvor et traditionelt spørgeskema ikke har kunnet an-

vendes (Socialt Udviklingscenter SUS 2007). Dette udviklingsprojekt adskiller sig dog på 

visse områder fra de førnævnte projekter11 både hvad angår størrelsen af målgruppen og 

den forskellighed som målgruppens handicap spænder over. 

 

Figur 4 

 

 

Denne præsentation skildrer den første bruttoudvikling af det digitale spørgeskema. Det 

digitale spørgeskema er løbende blevet udviklet i takt med, at der er blevet testet i praksis. 

Det digitale spørgeskema har indledningsvis været bygget over en række af 5 skærmbille-

der, hvoraf hovedprincipper bag vil blive præsenteret i dette afsnit. Et samlet overblik over 

de endelige skærmbilleder brugt i det digitale spørgeskema ses i appendiks D. I tråd med de 

erfaringer vi gjorde os i den vidensindsamlende fase og gennem sparring med relevante 

fagpersoner, har vi indledningsvis arbejdet med to principper for præsentation af de enkel-

te spørgsmål. En udgave med et skærmbillede med 3 billeder og en udgave med et skærm-

billede med 2 billeder. Begge udgaver tager udgangspunkt i tanken om visuelt understøt-

                                                                  
10 Kram Consult er en virksomhed, der udvikler programmer til spørgeskemaanalyser. Kram Consult har blandt an-

det udviklet et program i forhold til børnemiljøvurderinger i de århusianske børnehaver. Virksomheden består af 

it-konsulent Gert Krebsen og underviser hos Institut for Syn og Teknologi Edda Medici. Edda Medici har ligeledes 

oversat Sclera-piktogrammer fra hollandsk til dansk. 
11 Kommunikationscenter Hillerøds projekt omfatter 4 specialskoler. 
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tede handlingsforløb og repræsenterer specifikke faglige overvejelser omkring udviklings-

hæmmedes korte koncentrationsevne samt deres evne til at fastholde fokus. 

 

Udgaven med 3 billeder er konstrueret ud fra tanken om at fastholde koncentrationen om-

kring spørgsmålene ved gradvist at præsentere de handlingselementer, som vurderes nød-

vendige at kunne forholde sig til, for at kunne tage stilling til et abstrakt spørgsmål. For at 

illustrere opbygningen omkring handlingsforklarende og dermed de understøttende bille-

der præsenteres her et eksempel på opbygningen af spørgsmålet støttet af 3 billeder og 

underliggende lydeffekter. Eksemplet er fra vores pilottest på Sødisbakke. 

 

Eksempel med 3 billeder 

• Speak: ”Nu skal vi snakke om maden på Sødisbakke”. 

• Der vises et billede af ”Spisesituationen” eksemplificeret ved tallerken + kniv + gaffel for 

at binde det semantiske sprog til noget konkret. 

• Lyden af noget der steger begynder. 

• Billede af mad (i den indledende udgave et billede af bøffer), der steger, kommer frem. 

• Lyd af grøntsager der bliver skåret begynder. 

• Billede af grøntsager kommer frem. 

• Herefter stilles spørgsmålet ”Er du glad for maden på Sødisbakke?”. 

• De tre smileys præsenteres herefter én efter én. 

 

 
 

I udgaven med to billeder har fokus været forskelligt fra udgaven med de tre billeder. Hvor 

fokus i udgaven med tre billeder var på visuel og auditiv understøttelse til ét handlingsfor-

klarende forløb inden valget skulle træffes, har fokus i udgaven med to billeder været at 

kunne imødekomme spørgsmål til en service, hvor den vurderes som værende eksisteren-

de eller fraværende. Hver mulig valgsituation er blevet præsenteret med visuelt materiale 

som illustrerer enten forekomsten af det serviceorienterede handlingsforløb eller fraværet 

heraf. 

 

Eksempel med 2 billeder 

• Speak: ”Nu skal vi tale om dig og personalet”. 

• Der introduceres det overordnede spørgsmål: ”Har personalet på Sødisbakke tid til at 

tale med dig?”. Et billede af en udviklingshæmmet siddende alene bliver præsenteret, 

for at illustrere situationen, at personalet ikke har tid. 

• Speak: ”Hvis personalet ikke har tid til at tale med dig, skal du trykke nej på den røde 

smiley”. 

• Den røde smiley toner frem. 
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• Andet billede præsenteres. Den samme udviklingshæmmede sidder nu overfor en med-

arbejder og en samtale er i gang. 

• Speak: ”Hvis personalet har tid til at tale med dig skal du trykke ja på den grønne smi-

ley”. Den grønne smiley toner frem. 

• Speak: ”Hvis du er i tvivl skal du trykke på den gule smiley”. Den gule smiley toner frem. 

 

 
 

Metoden til at registrere besvarelse er gennem brugen af 3 stk. farvede 0/1 kontakter, som 

er blevet påtrykt de samme smileys, som er brugt i det digitale spørgeskema. For de beboe-

re som har specifikke behov med hensyn til kommunikationsredskaber eller for de beboere 

som ville finde brugen af farvede knapper eksempelvis barnligt, og med den begrundelse 

fravælge muligheden for at svare på det digitale spørgeskema er metoden indrettet såle-

des, at muligheden for at tilkoble andre typer kommunikationsredskaber, herunder en mus 

etc., er til stede. 

 

Metode 4: ’Talking mats’ 

Metode 4 tager afsæt i en ’talking mats’ inspirerende tavle. Med ’talking mats’ kan man 

hjælpe mennesker med kognitive og/eller kommunikative funktionsnedsættelser til lettere 

at udtrykke og fastholde deres egne meninger gennem en visuel registrering. Metoden er 

dermed særligt målrettet de beboere, som har brug for en visuel fastholdelse af deres af-

givne svar. Til forskel fra pegetavlen er denne ’talking mats’ tavle ikke nødvendigvis opstil-

let, men kan ligge på bordet foran beboeren, således at denne selv har let adgang til tavlen. 

Metoden kan således både tage afsæt i at beboeren selv betjener tavlen eller ved at inter-

viewerne, såfremt beboeren er betydeligt fysisk funktionshæmmet, betjener denne.  
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Figur 5 

 
 

Til metoden anvendes en tavle beklædt med stof, hvor smileys, der repræsenterer ”ja”, 

”nej” og ”i tvivl” er påhæftet. Metoden forløber ved, at beboeren får et billede, som under-

støtter det spørgsmål som intervieweren læser op. Når spørgsmålet er læst op, skal beboe-

ren fastsætte sit billedet under den smiley, som han eller hun synes er mest passende til 

spørgsmålet. Denne fremgangsmåde gentager sig indtil interviewet er færdigt. Det er ikke 

altafgørende, at beboeren selv er i fysisk stand til at kunne anbringe sit svar/sætte billedet 

på tavlen. Det er nok at kunne tilkendegive sit svar med en reaktion, fx ved at afgive en lyd, 

ryste på hovedet, række tungen ud etc., når interviewerne flytter billedet hen over svarka-

tegorierne. Efter endt besvarelse gennemgås beboerens svar, hvor hver enkelt besvarelse 

således repeteres. 

 

Ovenstående billede illustrerer en besvarelse givet ud fra ’talking mats’ princippet. Beboe-

ren har som det første tilkendegivet, at han er en mand. Dernæst har han til spørgsmål 1 

’Kan du lide maden på xx (boformens navn)?’ svaret ”nogen gange”. Til spørgsmål 6 ’Har 

personalet på xx (boformens navn) tid til at lytte til dig?’ har han svaret ”ja” og til spørgs-

mål 7 ’Er du glad for at bo på xx (boformens navn)?’, har han svaret ”nej”. De afgivne besva-

relser vil nu blive gennemgået sammen med beboeren og efterfølgende skrevet ned. 

 

Afprøvning af metoderne 

Inden temadagen blev de udviklede metoder igen afprøvet blandt medlemmer af ULF på 

deres kontor i Vejle. Baggrunden for at afprøve metoderne inden temadagen var for at 

vurdere deres anvendelighed i praksis. Da de involverede respondenter ikke er bosiddende 

på de regionale sociale boformer og således ikke er repræsentative for den endelige mål-

gruppe tjente besøget hos ULF kun som en uformel testning af metoderne. Respondenter-

ne hos ULF fandt spørgsmålene relevante og metoderne som en god støtte til at afgive til-

fredshedstilkendegivelser, dog havde de et ønske om, at spørgsmålene mere blev målret-

tet selvbestemmelses- og medbestemmelsesaspektet.  
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3 Temadag og videreudvikling af metoder 
Temadagen var delt op i 3 faser. I den første afdeling præsenterede Center for Kvalitetsud-

vikling formålet med temadagen og herefter blev de til dagen udviklede metoder introdu-

ceret. Deltagerne havde herefter mulighed for at komme med kommentarer til metoderne. 

Der var fra deltagerne generelt stor tiltro til metoderne og deres anvendelighed blandt 

målgruppen, ligesom deltagerne fandt selve undersøgelsen yderst relevant. Deltagerne var 

dog uenige om omfanget af spørgsmål, som skulle bruges i metoderne. Landsforeningen 

LEV pointerede i denne sammenhæng vigtigheden af at have beboernes forskellige kogni-

tive forudsætninger in mente, når antallet af spørgsmål skulle fastsættes. I forhold til den 

digitale løsning argumenterede flere af deltagerne for en længere latenstid mellem 

spørgsmål og svarangivelsen. En enkelt boform argumenterede dog for en kortere latens-

tid. Ved gennemgange af de andre metoder vurderede deltagerne dog at latenstiden på 3 

sek. var for lang. 

 

Efter drøftelse af de viste metoder blev deltagerne, under temadagens anden afdeling, 

inddelt i arbejdsgrupper, hvor de skulle arbejde med spørgsmålenes udformning samt an-

tallet af temaområder. Der var fra deltagernes side et generelt ønske om, at spørgsmål 

vedrørende beboerens medbestemmelse, selvbestemmelse og herunder indflydelse på 

eget liv blev prioriteret højt samt at antallet af temaområder i undersøgelsen ikke blev for 

omfangsrigt. Bekymringen fra deltagernes side gik her på, om beboerne ville have over-

skud til at gennemføre hele undersøgelsen, hvis de skulle forholde sig til for mange forskel-

lige temaer.   

 

Temadagens tredje afdeling bestod af oplæg. Cand.comm. Martin Sandø fra Servicestyrel-

sens Handicapenhed var inviteret til dagen. Martin Sandø har tidligere selv udført under-

søgelser blandt fysisk funktionshæmmede beboere med dertilhørende kognitive vanske-

ligheder, hvilket kommer til udtryk i eksempelvis ”Handleplaner og ledsage-ordning” udført 

for Udviklings- og Formidlingscentret på Handicapområdet i 2006. Martin Sandø var med til 

at kaste lys over de erfaringsmæssige kerneproblematikker, hans arbejde med målgruppen 

har afsløret. Et af opmærksomhedspunkterne var blandt andet situationen før og efter in-

terviewet med beboeren, hvor især personalet spillede en væsentlig rolle. Martin Frandsen 

fra boformen Hørhus som blandt andet arbejder ud fra ’Det kan nytte’ princippet var ligele-

des inviteret til dagen. Martin Frandsen holdt oplæg om begrebet totalkommunikation og 

om viljen til, gennem alternative tilgange, at kommunikere med selv svært udviklings-

hæmmede.  

 

Temadagen afslørede således enighed om metodernes anvendelighed, men belyste samti-

digt også de uenigheder, der opstår omkring spørgsmålenes kompleksitet og mængde, 

samt de metodiske problematikker, der kan forekomme, når udformningen af en tværregi-

onal undersøgelse har afsæt i en så divergerende beboersammensætning. En repræsen-

tant fra Landsforeningen LEV udtrykte det således: ”Hvad der virker for jer, virker ikke 
nødvendigvis for os”. 
 

Som afslutning på temadagen blev de deltagende boformer opfordret til at tilmelde sig pi-

lottestningen af de udviklede metoder. På baggrund af inputs fra temadagen blev de udvik-

lede metoder revideret, hvilket blandt andet betød, at der blev tilføjet spørgsmål omkring 

medbestemmelse og selvbestemmelse i forhold til maden ligesom latenstiden i forhold til 

metoderne pegetavle og ’talking mats’ blev forkortet fra 3 sekunder til 2 sekunder.   



18 

Efter temadagen tilmeldte følgende boformer sig pilottesten: Boligerne Brøndbyøstervej, 

Region Hovedstaden, Jonstrupvang Bebyggelsen, Region Hovedstaden, Hørhus, Region 

Sjælland, Sødisbakke, Region Nordjylland samt Saustrup og Sportsvej, Region Midtjylland. 
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4 Pilottest 
 

Pilottestens metode, herunder udvælgelseskriterier  

For at kvalitetssikre de udviklede metoder valgte vi at gennemføre en ”før pilottest”. Re-

spondenterne i før pilottesten bestod af beboere fra boformen Sødisbakke i Region Nord-

jylland. Disse interviews, observationer og den efterfølgende snak med beboerne var med 

til at skabe overblik over metodernes eventuelle fejl og mangler, som vi efterfølgende, til 

de følgende pilottests, kunne forbedre.  

Udvælgelsen af beboere til pilottestene har boformerne selv stået for. Vi har pointeret over 

for boformerne, at vi har været interesseret i, at teste metoderne på en så bred og forskel-

lig del af deres målgruppe. Vi har ydermere informeret dem om, at de datasæt vi ville få i 

løbet af pilottestene ikke ville blive anvendt til andet end metodeudvikling. Det har således 

for os i pilottestene været metodernes anvendelighed og udformning, som har været i fo-

kus, og ikke de endelige resultater af beboernes svar.  

 

Inden igangsætning af pilotundersøgelsen er der gjort en række etiske og metodiske over-

vejelser, som vil blive præsenteret i de efterfølgende afsnit. 

 

Etiske overvejelser 

Etiske overvejelser spiller altid en væsentlig rolle i projektsammenhænge hvor en under-

søger taler på vegne af en informant. Ekstra vigtig bliver situationen dog, når responden-

ten også er udviklingshæmmet. Vi har i dette projekt arbejdet ud fra 4 overordnede etiske 

principper ”Principles of professional Responsibility” vedtaget af American Anthropological 

Association (Spradley 1979:25). 

 

• Redegør tydeligt for projektets formål over for informanten. 

• Til alle tider bør informanternes anonymitet sikres. 

• Udnyt ikke informanten (fokus på frivillig deltagelse). 

• Overvej implikationerne for den viden der indhentes (medarbejdernes deltagelse). 

 

Vi har som angivet i parenteserne taget specifik stilling til en række underpunkter som især 

er rettet mod målgruppen udviklingshæmmede, som skal indfange de mere overordnede 

etiske retningslinjer. 

 

Information om projekt og frivillig deltagelse 

Da medarbejderne på boformerne har en helt central rolle i forhold til beboernes daglig-

dag, er henvendelse om projektet blevet taget til boformernes forstandere eller afdelings-

ledere, som herefter har videregivet information til medarbejderne. Efter aftale med bo-

formerne blev temaer og spørgsmål til interviewet samt billeder af interviewerne sendt ud 

til boformerne inden interviewene (Jf. appendiks E). Baggrunden for at sende spørgsmåle-

ne ud inden interviewene har været at klæde medarbejderne på i forhold til at informere 

beboerne om interviewet og de spørgsmål, de ville blive stillet, ligesom medarbejderne ef-

ter interviewene ville have mulighed for at gå i dialog med beboerne om selve interviewet. 

Formålet med at sende billeder af os som interviewere var at skabe genkendelighed hos 

beboerne, således at vi på dagen ikke ville virke som fremmede for dem, hvilket dermed 

kunne bevirke at beboerne følte sig utrygge ved at snakke med os. Vi oplevede således flere 

steder, at medarbejderne på forhånd havde vist beboerne billederne af os, hvilke resulte-
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rede i, at vi på dagen blev mødt med et ”Hej Morten og Gitte”, ligesom vi kunne høre at 

medarbejderne henvendte sig til beboerne for at spørge om de kunne genkende os fra bil-

lederne. I tilstød til interviewene blev det præciseret overfor den enkelte beboer, at denne 

til hver en tid ville kunne afbryde interviewet såfremt han eller hun følte sig utilpas eller ik-

ke havde lyst til at deltage mere, samt muligheden for at have en medarbejder i rummet, 

såfremt dette ville gøre situationen mere tryg for beboeren. 

 

Anonymitet og implikationerne for den viden der indhentes 

Anonymitet spiller en væsentlig rolle i forhold til pilottestningen af metoderne. Som ud-

gangspunkt har tanken været at opnå fuld anonymitet for at beskytte de enkelte beboere. 

Hver beboer er blevet informeret om at interviewet foregår i fortrolighed og at alle data-

sæt således kun er tilgængelige for Center for Kvalitetsudvikling. I forhold til at opnå fuld 

anonymitet adskiller beboergruppen sig dog væsentligt fra andre målgrupper i interview-

sammenhænge. Dette kan give visse problematikker. En gruppe af beboerne har således 

allerede tidligt i processen ytret ønske om at ville have en medarbejder som bisidder for at 

fjerne utrygheden ved at skulle sidde over for en udefrakommende person. Dette har na-

turligvis betydning for beboerens besvarelse og anonymiteten i projektet, idet beboerens 

besvarelse også bliver kendt af den pågældende medarbejder. Vi har dog i disse situationer 

indskærpet over for medarbejderne, at de kun må deltage som tavse vidner og således ikke 

blande sig i det endelige interview, heri beboerens besvarelse. Vi har derudover opfordret 

medarbejderne til ikke at deltage, såfremt dette har været muligt. I de tilfælde, hvilket er 

langt størstedelen, hvor medarbejderne ikke har været bisiddere ved interviewet, er data-

sættet efterfølgende ikke blevet diskuteret med medarbejderne. I dette færdige metode-

katalog er de præsenterede cases ligeledes anonymiseret, idet alle beboere har fået andet 

navn. Da antallet af deltagere på de enkelte boformer i denne pilottest i nogle tilfælde har 

været meget lav, har vi fremlagt alle vores cases samlet for at sikre at informanterne ikke 

ville kunne spores på baggrund af deres boform. Omvendt er vi bevidste om at nogen be-
boere i kraft af deres handicap adskiller sig i en sådan grad at det for de implicerede bo-
former vil være muligt at genkende beboeren.  
 

4.3 Overvejelser omkring pilottest 

Før hvert interview blev lederen/forstanderen eller de medarbejdere, som til dagligt har 

kontakten med beboeren, interviewet om deres faktiske viden om beboerens handicap, 

samt eventuelle specifikke forhold, vi som interviewere, burde være opmærksomme på i 

selve interviewet. Herunder udadreagerende adfærd, specifikke svarmønstre og eventuel-

le forhold i beboerens tidligere livsforløb, som kunne have indflydelse på interviewet. Ef-

tersom beboergruppen ikke er kategoriseret i en overordnet ramme som tager højde for 

eventuelle variationer indenfor handicappet, gav denne indledende samtale os muligheden 

for at sætte en række beskrivende ord på beboernes handicap. Vi har i flere tilfælde ople-

vet en bekymring blandt personalet ved fænomenet ”beboerens dagsform”. En bekymring 

der er gået på om beboerne lader deres besvarelse forstyrre af eventuelle begivenheder, 

som grænser op til interviewet. Vil man eksempelvis svare negativt på forholdet til perso-

nalet, hvis man lige er blevet afvist af selvsamme personale? Dette er vi som udgangspunkt 

opmærksomme på, men det er også en bekymring, som altid kan forekomme i interview-

sammenhænge. En måde hvorpå dette usikkerhedsmoment kan mindskes er gennem flere 

interviews med den samme beboer over tid. 
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Interviewene med beboerne blev indledt med en kort uformel snak for at sikre en afslappet 

stemning som base for det videre forløb (Kvale 2000). Det var ligeledes i forbindelse med 

den uformelle snak, at informationer omkring interviewet blev gennemgået. Den uformelle 

samtale blev afløst af et indledende struktureret interview, hvor beboeren svarede på de 

spørgsmål som senere igen blev præsenteret under afprøvningen af de udviklede metodi-

ske værktøjer. Efter det indledende interview blev beboeren introduceret for de udviklede 

metoder. Da metoderne er udviklet mod forskellige typer kognitive handicap og fysiske 

funktionsnedsættelser er alle beboere ikke blevet testet i de samme metoder. Dette dels 

for ikke at gøre interviewet længere end nødvendigt og dermed ødelægge beboerens kon-

centration, og dels for at beboerne ikke skulle føle sig talt ned til. Metoderne blev udvalgt til 

den enkelte beboer på baggrund af et subjektivt skøn ud fra de indledende samtaler med 

forstanderen eller den/de medarbejdere som havde den daglige kontakt med beboeren.  

 

Efter endt afprøvning af metoderne blev den indsamlede data sammenlignet med data fra 

det indledende interview og gjort til genstand for en samtale om eventuelle uoverens-

stemmelser datasættene imellem. For at danne sig et overblik over billedmaterialets be-

tydning og heri indflydelse på beboerens besvarelse, blev metoden, såfremt beboeren øn-

skede at fortsætte, afprøvet igen dog denne gang uden den billedmæssige understøttelse. 

Denne proces blev igen sammenlignet med de tidligere besvarelser og gjort til genstand 

for en reflekterende samtale over eventuelle uoverensstemmelser mellem de nu tre opnå-

ede datasæt. Det har dog langt fra været muligt i alle interviewene at fortsætte med flere 

metoder, da målgruppen netop udmærker sig ved at have en kort koncentrationsevne 

(Prosser og Bromley 1998:109).  

 

Rollefordelingen hos os som interviewer bestod i, at den ene gennemførte interviewene, 

mens den anden var observatør. Interviewets tidsmæssige omfang varierede meget i den-

ne proces, idet vi både oplevede beboere der rejste sig og forlod interviewet, beboere som 

valgte ikke at svare på de stillede spørgsmål og beboere for hvilke omfanget af et fuldt in-

terview ikke udgjorde et reelt problem. Interviewlængden har i interviewene varieret fra 5 

min. til ½ time.  

 

Første pilottest og revidering af metoder 

Til første pilottest af metoderne havde vi lavet aftale med viceforstander Flemming Bach 

fra boformen Sødisbakke, Region Nordjylland. Inden interviewene med beboere gik i gang, 

gennemførte vi et semistruktureret interview med Flemming Bach, hvor han kort gennem-

gik de beboere som skulle deltage. Herefter gik vi ud på de forskellige afdelinger, hvor der 

på forhånd var lavet aftaler med medarbejdere og beboere. Til dagen var der 11 beboere, 

som i forskellige udstrækninger deltog i undersøgelsen12 og på baggrund af vores observa-

tioner og det indsamlede datamateriale blev de udviklede metoder efterfølgende revideret.  

 

I det følgende præsenteres de ændringer i metoderne, som blev lavet på baggrund af pilot-

testningen på Sødisbakke. I forhold til spørgsmål 1: ”Kan du lide maden på boformen?” er 

der løbende blevet anvendt to modeller. En model, hvor det visuelle materiale har vist flere 

konkrete billeder med mad på. Dette med tanken om at flere billeder præsenteret, betyder 

                                                                  
12 Ud af de 11 beboere som deltog i pilottestene var der 4 beboere som ikke reagerede på spørgsmålene idet deres 

kognitive niveau er meget lavt. 3 beboere hvor tilfredshedstilkendegivelser kunne indhentes gennem semistruk-

turerede interviews og 4 beboere hvor deres tilfredshedstilkendegivelser kunne indhentes ved hjælp af de udvik-

lede metoder 
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mindre opmærksomhed på det enkelte, og samtidig præger den overordnede betydnings-

mæssig ramme mod et fokus på mad. Denne tilgang gav dog problemer under pilottesten, 

da flere beboere gav udtryk for tilfredshed med den mad der var på billederne og således 

ikke, som antaget, kunne bearbejde billederne i den abstrakte ramme de var tænkt. En be-

boer udtrykte det således, da han så billedet af bøffer blive stegt ”Jeg kan godt lide det 
der”, hvortil han pegede på skærmen. Dette resulterede i anden tilgang, hvori de tre bille-

der af mad blev udskiftet med en tallerken uden noget på. I forlængelse af ændringen af 

billedmateriale skete der ligeledes en tilpasning og ændring af smileysymbolerne.  

 

I forhold til rettelser i svarkategorier, er rettelsen fra ”i tvivl” til ”nogen gange”, sket ud fra 

den indledende pilottest på Sødisbakke, hvor beboerne blandt andet i forhold til spørgsmå-

let ”Kan du lide maden på boformen?” samt ”Er du glad for at bo på boformen?”, gav udtryk 

for at de ikke så meget var i tvivl omkring indholdet i spørgsmålet, men derimod manglede 

en svarkategori, som kunne indfange, at de nogen gange fx ikke kunne lide maden.    

 

Til den digitale metode oplevede vi ved pilottestningen på Sødisbakke, at lydsporet af de 

underliggende lydeffekter ikke havde den tænkte virkning for beboerne, idet de ved den ef-

terfølgende gennemgang af metoderne gav udtryk for, at de ikke havde lagt mærke til lyd-

effekterne. I forbindelse med den digitale metode og beboernes besvarelse i form af to tryk 

på knapperne, observerede vi, at denne metode ikke fungerede optimalt. Tanken bag at 

beboernes svarafgivelse skulle ske ved at de skulle trykke to gange var for at hindre at de 

ved en fejl kom til at afgive deres svar og dette hermed blev registeret13. På Sødisbakke op-

levede vi således ikke at beboerne kom til at afgive deres svar ved en fejl, men nærmere at 

de ikke havde forstået konceptet i forhold til at trykke to gange for at afgive deres svar. Of-

te sad beboerne og ventede på at komme videre til næste spørgsmål, hvortil intervieweren 

måtte træde til og hjælpe beboeren videre.  

Efter en revidering af metoderne blev pilottestene igangsat på de deltagende boformer.  

 

Casehistorier 

For at illustrere spændvidden i beboersammensætningen på de regionale sociale boformer 

og sammenholde det med de udviklede metoder vil vi i det følgende, med afsæt i pilotte-

stene, kort skitsere 5 casehistorier. Med afsæt i interview med medarbejdere samt inter-

view og observationer af beboerne har vi udvalgt fokuspunkter der belyser spændvidden i 

beboersammensætningen heri deres forskellige kommunikative ressourcer. 

 

Troels 

Troels er en ung mand sidst i 20’erne. For et par år siden var han involveret i en ulykke, hvil-

ket resulterede i en erhvervet hjerneskade. Troels har et veludviklet færdigt sprog. Ved 

gennemgang af metoderne observerede vi, at Troels havde svært ved selv at læse spørgs-

målene og at han i nogle situationer havde brug for hjælp fra intervieweren til dette. Denne 

observation understøttes ligeledes af det opsamlende interview med Troels, hvori han selv 

gav udtryk for, at brugen af den digitale løsning gjorde det nemmere for ham, da han her-

ved kunne koncentrere sig om at svare på indholdet i spørgsmålet. Troels nævnte ligeledes 

de understøttende billeder som en hjælp til at svare på spørgsmålene, men han pointerede 

                                                                  
13 Det var særligt beboere med spastiske træk, som vi mente ville have fordel af at de skulle trykke to gange på den 

samme knap for at afgive deres svar. 
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dog, at det for ham var vigtigt, at de mennesker som var på billedet, ikke var mennesker 

han i forvejen kendte.  

 

Otto 

Otto er spastiker og sidder spændt fast til sin kørestol. Han er kognitivt velfungerende og 

med et normalt refleksionsniveau. Otto har ikke noget sprog og kommunikerer ved hjælp af 

alfabetiseringssystem eller ved at række tungen ud, når han vil svare ja. Inden interviewet 

blev vi af en medarbejder instrueret i Ottos forskellige kommunikationstilgange. Ved gen-

nemgang af de forskellige metoder observerede vi i to tilfælde uoverensstemmelser mel-

lem Ottos besvarelser. Efter afprøvningen af de forskellige metoder gennemgik vi sammen 

med Otto spørgsmålene igen og fandt ud af, at den uoverensstemmelse der var svarene 

imellem mere omhandlede vores tolkning af hans svar end at han havde svaret forskelligt 

på spørgsmålene. 

 

Vivi 

Vivi er en ung kvinde midt i 20’erne med en diffus hjerneskade. Ved afprøvningen af meto-

derne observerede vi forskellige faktorer som havde indvirkning på Vivis besvarelse. Ved 

gennemgang af det digitale spørgeskema oplevede vi, at Vivi blev meget forvirret over 

trykknapperne, og da interviewet startede havde hun svært ved at huske, hvad de forskel-

lige knapper betød ligesom hun begyndte at trykke på dem med det samme. Vivi gav udtryk 

for at de viste billeder både i forhold til det digitale spørgeskema og i forhold til de andre 

metoder ingen betydning havde for hende i forhold til hendes svarafgivelse. Ved gennem-

gang af spørgsmålet ”Er du en kvinde?” i forhold til metoderne ’talking mats’ og pegetavlen 

havde Vivi svært ved at se, at billedet forestillede en kvinde og satte det efterfølgende un-

der svarkategorien ”nogen gange”. Det samme gjorde sig gældende ved spørgsmål 4 ”Vil du 
gerne være med til at bestemme maden på boformen?” hvortil Vivi svarer ja, men satte bil-

ledet under nej. Vi oplevede således i 3 tilfælde uoverensstemmelser mellem Vivis besva-

relser. I de situationer hvor der ikke forekom uoverensstemmelse blev besvarelserne afgi-

vet med hjælp og støtte fra intervieweren.   

 

Nikolaj 

Nikolaj er 60 år og hans kommunikation foregår ved at han svarer ja. Hvis han ikke vil svare 

trækker han sig væk. Ved gennemgang af interviewet oplevede vi, at Nikolaj til det første 

spørgsmål vendte sig væk fra intervieweren hvorefter han til det andet spørgsmål rejste 

sig op og gik ud af lokalet. 

 

Tommy 

Tommy er en mand på 40 år med anden etnisk baggrund end dansk. Han har boet i Dan-

mark i ca. 20 år. Tommy forstår almindelig dagligdags snak, og kommunikationen med ham 

foregår ved brug af tegn til tale og gennem meget konkrete spørgsmål, gerne understøttet 

af visuelle billeder. Tommy svarer ja ved brug af lyde eller ved at ryste på hovedet. Til inter-

viewene med Tommy var der en medarbejder tilstede, som kunne omformulere spørgsmå-

lene og tolke hans besvarelse. Tommy satte selv billederne under svarangivelserne til ’tal-

king mats’, hvorimod han ved det digitale spørgeskema trykkede løs på knapperne uden at 

afvente spørgsmålene.  
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Kim 

Kim er en mand på ca. 40 år. Han har Downs syndrom og har boet på boformen siden 1993. 

Interviewet foregår på et kontor stillet til rådighed af boformen. Kort inde i interviewet rej-

ser Kim sig og begynder at snakke om kaffe. Vi går sammen med ham til hans lejlighed, 

hvor det viser sig at han har lavet kaffe, og gerne vil have at interviewet foregår i hans lej-

lighed. Ved afprøvning af det digitale spørgeskema begynder Kim straks at trykke på knap-

perne, og da interviewet går i gang er der uoverensstemmelse mellem det han verbalt si-

ger, og det han efterfølgende trykker. Da interviewet er færdigt forsøger vi sammen med 

Kim at gennemgå hans besvarelse fra det indledende interview med hans besvarelse fra 

det digitale spørgeskema. Dette ønsker han dog ikke, ligesom han heller ikke ønskede at 

afprøve de andre metoder. 

 

Søs 

Søs er ca. 50 år og har boet på boformen siden starten af 2002. Hun har et verbalt sprog 

men bruger det ikke så ofte. Ved gennemgang af det digitale spørgeskema er Søs meget 

opmærksom på, hvad der bliver sagt, men har problemer med at huske, hvad knapperne 

betyder. Ved spørgsmålet ”Er du en kvinde?” ved hun ikke hvad hun skal svare, men da det 

af intervieweren bliver omformuleret til ”Er du en pige?” nikker hun. Søs ønsker ikke selv at 

trykke på knapperne og bliver hjulpet af intervieweren, ved at denne holder på hendes arm 

og fører hendes hånd. Ved metoden ’talking mats’ er det Søs selv der sætter billederne på 

tavlen. Der er dog her ikke helt overensstemmelse mellem det svar hun verbalt siger og det 

svar som forekommer, når hun sætter billederne på tavlen.  

 

Ovenstående er blot et uddrag af de interviews, som blev gennemført under pilottesten, 

men de tjener som formål at illustrere den komplekse sammensætning af problematikker 

som målgruppen repræsenterer, og hermed de udfordringer som projektet møder i det vi-

dere arbejde. Disse overvejelser vil blive præsenteret i det afsluttende kapitel. 
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5 Evaluering og formidling 
 

Konklusioner på de enkelte metoder og deres anvendelighed 

At udvikle metoder som kan indfange tilfredshedstilkendegivelser fra en så bred og for-

skelligartet målgruppe som beboerne på landets boformer for udviklingshæmmede repræ-

senterer, rummer forskellige udfordringer. 

 

Tanken bag de udviklede metoder har været at indfange tilfredshedstilkendegivelser fra en 

så bred del af beboer-gruppe som muligt, ved hjælp af visuelt, auditivt og taktilt understøt-

tende metoder. 

 

Pegetavlen 

Formålet med pegetavlen har været at indhente tilfredshedstilkendegivelser fra de beboe-

re, der udover deres kognitive funktionsnedsættelse ligeledes har en fysisk funktionsned-

sættelse, i et så betydeligt omfang at det ville hindre dem i aktivt, at kunne gøre brug af de-

res hænder i deres besvarelse. Udgangspunktet har således været, gennem visuelle bille-

der og oplæsning af spørgsmål fra en interviewer, at hjælpe beboeren til at afgive sin be-

svarelse, enten verbalt eller nonverbalt gennem lyde eller bevægelser med kroppen. Med 

afsæt i pilottestene har pegetavlen vist sig at være en brugbar metode i forhold til de be-

boere, som ikke selv verbalt har mulighed for at afgive deres tilfredshedstilkendegivelse. 

Beboerne får trods deres manglende sprog igennem pegetavlen mulighed for at afgive de-

res tilfredshed med forskellige temaer. Jf. case med Otto. I de situationer hvor beboeren 

kommunikerer verbalt, kan symbolerne/billederne bruges i forhold til at underbygge 

spørgsmålenes meningsindhold. 

 

Konkretmetoden 

Undersøgelser har vist (jf. appendiks B), at en stor procentdel af de udviklingshæmmede 

desuden har synsnedsættelse. Med afsæt i dette har udgangspunktet med konkretmeto-

den været, at tilgodese de beboere, hvis kognitive handicap er kombineret med en 

synsnedsættelse der bevirker, at deres forståelsesramme foregår ved hjælp af auditivt og 

taktilt understøttende metoder. Inden pilottestene havde vi en forventning om at en stor 

del af beboerne ville have gavn af denne metode, men det viste sig midlertidigt til pilotte-

stene, at det var en begrænset del af beboerne, der kunne drage nytte af denne metode. Til 

pilottesten erfarede vi blandt andet, at de beboere som udover deres kognitive funktions-

nedsættelse tilmed også har en visuel funktionsnedsættelse, ofte er i besiddelse af et vel-

fungerende verbalt sprog. Omvendt erfarede vi at beboernes kognitive abstraktionsniveau 

var for lavt til, at de kunne sammenkoble det at tage en bestemt konkret i hånden med en 

besvarelse på det stillede spørgsmål. Erfaringer fra pilottesten viser hermed at de beboere 

som tilmed har en visuel funktionsnedsættelse ofte vil kunne kommunikere verbalt med en 

interviewer og herigennem give udtryk for deres tilfredshedstilkendegivelser. 

 

Det digitale spørgeskema 

Den tredje metode, det digitale spørgeskema, tager afsæt i at samle flest mulige repræ-

sentationssystemer under en samlet optik. I håbet om at udvikle en metode, der ville kunne 

bruges af en bred del af målgruppen og hermed på tværs af de regionale sociale boformer, 

har vi forsøgt at sammenkoble brugen af visuelle, auditive og taktile understøttende hjæl-

pemidler i en og samme metode. Pilottesten viste dog, at beboernes kognitive abstrakti-



26 

onsniveau var for lavt til, at de kunne sammenkoble det at trykke på en knap med det at af-

give en besvarelse, jf. case med Vivi. Ydermere oplevede vi en del beboere, der viste tegn på 

utryghed over for trykknapperne. Beboerne virkede nervøse for at røre ved trykknapperne 

og skulle have hjælp når de skulle afgive deres besvarelse, jf. case med Søs. Eftersom mål-

gruppen består af beboere, hvis kognitive funktionsnedsættelse er så forskellige, erfarede 

vi at målgruppen også tæller en gruppe mennesker som med fordel ville kunne drage nytte 

af det digitale spørgeskema. Denne gruppe består af en stor del af de senhjerneskadede, jf. 

case med Troels.   

 

’Talking mats’ 

’Talking mats’ er ligesom pegetavlen udarbejdet som en metode målrettet de beboere, der 

er visuelt orienteret. Metoden er tænkt som en hjælp til de beboere, der har brug for en vi-

suel fastholdelse af deres besvarelse, idet de gennem metoden lettere kan udtrykke og 

fastholde deres svarangivelser gennem den visuelle registrering. ’Talking mats’ adskiller 

sig dog væsentligt fra pegetavlen, idet metoden er målrettet en mere aktiv deltagelse fra 

beboernes side. I forbindelse med pilottestene erfarede vi, at ’talking mats’ tavlen var et 

godt hjælpeværktøj i forhold til at fastholde beboernes besvarelser, og det at beboeren 

selv fik mulighed for at sætte symbolet/billedet fast havde en positiv effekt for beboerne.  

 

Samlet set kan det udledes at den kvalitative tilgang giver mulighed for, at opnå en højere 

kvalificering af svarerne, idet de beboere som har et verbalt sprog gennem et kvalitativt in-

terview har mulighed for at uddybe deres svar. Fælles for de kvalitative metoder er dog at 

de kræver metodisk assistance fra en ekstern interviewer, idet intervieweren skal gennem-

føre interviewet, heri læse spørgsmålene op, evt. fører pegepinden/sætte billederne på 

tavlen, nedskrive de afgivne besvarelser samt eventuelt forklare de anvendte symboler for 

beboerne, symboler som for størstedelen af beboerne har vist sig at have betydning for de-

res besvarelse. Det er derfor afgørende i forhold til at indhente tilfredshedstilkendegivel-

ser fra en så forskelligartet målgruppe, at intervieweren ud over kendskab til målgruppen 

ligeledes har en kvalitativ metodebeherskelse. Her tænkes blandt andet på nedskrivning af 

observationer, kendskab til spørgeteknikker etc.  

 

I det foregående afsnit er de enkelte metoder individuelt evalueret i henhold til deres an-

vendelighed. I arbejdet med metoderne er der desuden affødt en række fælles metodiske 

erfaringer og problematikker, som viser sig afgørende for et videre arbejde med tværregi-

onale undersøgelser blandt udviklingshæmmede. Det drejer sig om problematikker, som 

hæfter sig til målgruppens sammensætning. 

 

Overordnede problematikker  

Det har vist sig gennem hele pilottesten, at netop målgruppens sammensætning giver an-

ledning til væsentlige overvejelser, når man ønsker at gennemføre en kvantitativ oriente-

ret undersøgelse blandt udviklingshæmmede. 

 

Målgruppens sammensætning 

Såfremt den indsamlede data skal give mening i et sammenligningsperspektiv er en væ-

sentlig forudsætning, at målgruppen er forholdsvis homogen. Bliver målgruppen for for-

skellig forsvinder muligheden for at sige noget generelt om den. Samtidigt er undersøgel-

sens metodiske design helt naturligt underlagt dette krav om homogenitet. Hvis ikke mål-



 27 

gruppen spørges om de samme ting på den samme måde, kan man da overhovedet udlede 

noget af den indsamlede data? 

 

Målgruppen har i dette projekt været omtalt i en overordnet form som svagt kommunike-

rende udviklingshæmmede, men vi har erfaret, at der under denne betegnelse gemmer sig 

et væld af forskellige del-diagnoser og gradueringer, som alle har betydning for den måde 

hvorpå metoder til afdækning af tilfredshed skal udformes på, og dermed også for mulig-

heden for at skaffe tværregionalt data. At være svagt kommunikerende udviklingshæmmet 

har eksempelvis dækket over Downs syndrom, erhvervet hjerneskade og autisme. De 

nævnte eksempler kan igen inddeles i et væld af gradueringer betinget af, hvor svært den 

enkelte beboer er ramt af sit handicap, og om der til det psykiske handicap desuden er til-

knyttet et fysisk handicap, som forværrer den generelle funktionsnedsættelse. Da der ikke 

har været en indledende kognitionstest, som har kunnet inddele målgruppen i mere præci-

se kategorier, har vi måttet behandle målgruppen under en samlet kategori. Dette har haft 

stor betydning for metoderne, der i forsøget på at nå flest mulige i denne store kategori og 

på et tværregionalt plan, har måttet indgå en del kompromisser, som desværre har sorte-

ret en del brugere fra. Et kompromis mellem at skabe noget som beboerne ville kunne for-

stå på et lavt kognitivt niveau, men samtidigt gøre det abstrakt nok til at det ville kunne an-

vendes på tværregionalt plan.   

 

Validering og koncentrationsevne 

En anden væsentlig problematik følger undersøgelsens validitet og afprøvningen af denne. 

Som beskrevet tidligere er evnen til at koncentrere sig over længere perioder et problem 

for målgruppen. I forhold til validering betyder dette at mulighederne for at arbejde med 

validering af spørgsmål er begrænsede. Vi har forsøgt at validere undersøgelsen gennem 

brugen af deskriptive valideringsmetoder, og den enkelte beboer er således blevet spurgt 

om de samme spørgsmål minimum 2 gange. Først som et struktureret interview og heref-

ter med minimum en metode til gennemtestning. Herefter var tanken været at sammen-

holde resultaterne af de to besvarelser og på baggrund heraf afdække eventuelle uover-

ensstemmelser. Problemet med denne type validering har været, at den kræver, at beboe-

ren for det første kan holde koncentrationen længe nok til at kunne afgive mere end én be-

svarelse, og for det andet at beboeren kan reflektere over de svar han/hun har afgivet. 

Krav som har været vanskelige at opfylde i dette projekt. Såfremt beboerne har kunnet 

gennemføre to besvarelser af de samme spørgsmål, da har de ofte ikke efterfølgende kun-

ne reflektere over, hvorfor de svarede som de gjorde og, hvad de tænkte da de blev stillet 

spørgsmålet. Dette gør det derfor svært at vide om de egentligt har forstået spørgsmålene 

som vi ønskede det. Koncentrationen er således opbrugt næsten inden metoden er sat i 

gang.        

 

Visuelle hjælpemidler 

I brugen af billeder til målgruppen, har pilottesten vist, at hvor billedmaterialets høje ab-

straktionsniveau gjorde det muligt at anvende det på tværs af de regionale boformer, blev 

det for abstrakt for beboerne, og dermed ikke var en hjælp for dem. En del beboere udtryk-

te desuden, at de slet ikke havde lagt mærke til billedmaterialet. Dette har vist sig uhen-

sigtsmæssigt, da det oprindeligt blev skønnet, at det netop var den sværere kognitivt han-

dicappede beboergruppe, som ville have størst nytte af det billedunderstøttende materia-

le. Skulle billedmaterialet have været mere konkret med et lavere abstraktionsniveau, skul-



28 

le det have været lavet med udgangspunkt i den enkelte boform, men så havde metoderne 

ikke kunnet opfylde målrammen om tværregional anvendelighed. 

 

Spørgsmålenes betydning 

Spørgsmålene som blev anvendt i pilottesten viser sig underlagt de samme problematikker 

som billederne, nemlig målgruppens kognitive spredning. For nogle beboere viste eksem-

pelvis spørgsmålet: ”Vil du gerne være med til at bestemme maden på boformens navn?” 

sig som et relevant spørgsmål. Et spørgsmål de efter interviewet talte længe om. For be-

boere med lavere kognitivt niveau, var spørgsmålet svært og visse beboere udtrykte en 

manglende bevidsthed om det at måtte ”bestemme maden”. 

 

Skønt metoderne generelt er blevet godt modtaget blandt både medarbejdere og beboere 

på de regionale sociale boformer, viser de indsamlede data og erfaringer fra pilottestnin-

gen at netop målgruppens forskellighed har været afgørende faktor. En faktor der har 

gjort at de understøttende metoder ikke opnår en så væsentlig afgørende effekt, som man 

kunne have ønsket sig. Fælles for de skitserede problematikker er, at de alle binder sig til 

målgruppens særegne kognitive sammensætning, hvilket gør undersøgelser blandt dem til 

en kompliceret opgave såfremt undersøgelserne skal have en stikprøvefunktion. Stikprø-

ven forudsætter, at målgruppen har et fælles minimumskognitionsniveau, for at den kan 

gennemføres. Et fælles niveau som vores erfaringer viser ikke er til stede blandt målgrup-

pen på de regionale boformer. 

 

Prækvalificering og læringsforløb 

For at imødekomme en væsentlig del af de ovenstående problematikker om målgruppens 

umiddelbare sammensætning mener vi, man med fordel kan fokusere mere målrettet mod 

en prækvalificering af målgruppen inden for de områder man ønsker at arbejde med. Dette 

kan foregå ved at boformerne på tværs udvikler en mere standardiseret forståelsesform 

og rammer at arbejde indenfor. Vores erfaringer viser, at frem for at forsøge at indrette et 

billed-/lyd-/spørgsmålsmateriale på allerede eksisterende evner blandt målgruppen og 

dermed risikere at sætte sig i de førnævnte dilemmaer og kompromisser, burde fokus være 

på indledningsvis at opbygge en fælles forståelsesramme for billederne. På baggrund her-

af vil man have en mere homogen målgruppe som man vil kunne evaluere på efter sam-

stemmende principper. Dvs. som en del af undersøgelseskonteksten skal der være et ind-

ledende fokus på og oplæring i hvad billederne og lydene betyder inden beboeren reelt skal 

tage stilling til dem. Eksempelvis brugen af smileys. Flere beboere havde svært ved at kæde 

brugen af smileys til det, de ønskede at svare. Flere gange under pilottesten observerede vi 

således at en beboer verbalt svarede ”ja”, men brugte den røde smiley som betød ”nej” til 

besvarelse. Et læringsforløb i de enkelte smileys betydning i forhold til at svare ”ja”, ”nej” 

og ”nogen gange” mener vi vil gøre dem mere anvendelige. Samme problematik gør sig li-

geledes gældende i den ikke instrumentale del af metoderne. Et indledende læringsforløb 

kan således også kvalificere beboeren til at tage stilling til de abstrakte spørgsmål og ker-

neydelser som undersøgelsen arbejder med og dermed opbygge en forståelses-ramme for, 

hvad en kerneydelse består af og hvordan den kan bedømmes som værende god eller dår-

lig. Med et indledende læringsforløb skønnes de ulemper som dette metodekatalog skitse-

rer gradvist at blive mindre og på sigt vil brugertilfredshedsundersøgelserne blandt udvik-

lingshæmmede som brugergruppe igen kunne tage sin indledende stikprøveform. Dette 

gør imidlertid også projektet mere omfattende, da en indledende læringsforløb i så fald 

skal implementeres på alle regionale boformer. I et sådant ressource- og tidsforbrug må 
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målgruppens komplekse sammensætning igen tages i væsentlig betragtning, da det skøn-

nes at de boformer med den største repræsentation af kognitivt svage beboere ville skulle 

bruge længere tid på et sådant læringsforløb, end de boformer hvor det samlede kogniti-

onsniveau blandt beboere er højere. 

 

  



30 



 31 

6 Appendiks A  
Udgangspunkt for dette projekt er en løbende udviklingsproces, hvori dataindsamlingen 

løbende indrettes og tilpasses til eventuelle ændringer eller nyopstået viden, en tilgang be-

skrevet af den norske sociolog Cato Wadel som en ”runddans” mellem teori, metode og da-

ta (Wadel 1991). Vi har således i processen arbejdet med grundlæggende teser som senere 

på baggrund af observationer, samtaler og udviklende litteraturstudier har betydet æn-

dringer i metodeudviklingsprojektets metodiske udformning. 

 

Metodisk procesoversigt 

I nedenstående figur illustreres projektets fem overordnede faser. 

 

Figur 6 

 
Projektets første fase: Vidensindsamling 

I projektets første fase blev relevant faglitteratur inden for området udviklingshæmmede 

og kommunikation indhentet og læst. Derudover blev der etableret kontakt til 3 regionale 

sociale boformer i Region Midtjylland, ULF samt relevante fagpersoner (Jf. note 5.). I denne 

fase har det været særligt vigtigt at afgrænse området samt at få fagfolks vurderinger af 

egen praksis belyst, i forhold til det videre arbejde i fase 2. 

 

Projektets anden fase: Udvikling af metoder 

I projektets anden fase blev den indsamlede viden forsøgt omsat til forskellige brugbare 

metoder i forhold til at indhente brugertilfredshedstilkendegivelser fra svagere kommuni-

kerende voksne personer med handicap. I den sammenhæng etablerede Center for Kvali-

tetsudvikling blandt andet et samarbejde med Kram Consult (Jf. note 10) i forhold til tek-

nisk assistance til udformningen af et digitalt spørgeskema.  

 

Projektets tredje fase: Temadag og videreudvikling af metoder 

I projektets tredje fase blev repræsentanter fra de 5 regioner samt repræsentanter for de 

regionale sociale boformer og videnscentre inviteret til en fælles faglig temadag, som blev 

afholdt den 23. april 2009 på konference-centret Comwell i Middelfart. Formålet med te-

madagen var at fremlægge de udviklede metodiske værktøjer og i fællesskab drøfte dem. 

Ydermere var formålet med temadagen at debattere udformning og indhold af spørgsmål, 

som kunne være relevante at stille beboerne. Der blev til temadagen lavet aftaler med bo-

formerne og repræsentanterne fra regionerne om afvikling af pilottest.  

 

Projektets fjerde fase: Pilottest 

I projektets fjerde fase er de udviklede metoder blevet pilottestet på 5 forskellige regionale 

sociale boformer. Deltagelse i pilotprojektet var frivillig og i alt har 32 beboere deltaget. Pi-
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lottesten er foregået i uge 21, 23 og 24. Center for Kvalitetsudvikling har tilrettelagt pro-

cessen i samspil med de involverede boformer. De beboere som skulle del-tage i undersø-

gelsen måtte ikke kunne besvare et normalt tekstspørgeskema. Ligeledes måtte de beboe-

re hvis kommunikative evner ikke rakte til, at en ekstern interviewer uden brug af intern 

tolk ville kunne aflæse en besvarelse, ikke deltage i pilottesten. Alle individuelle interviews 

blev afviklet efter den samme ramme for at sikre konsistens i de indsamlede data, observa-

tioner og erfaringer på tværs af de udvalgte boformer. 

 

Projektets femte fase: Evaluering og formidling 

I projektets femte og sidste fase blev erfaringerne fra projektet opsamlet, analyseret og 

evalueret ligesom Center for Kvalitetsudviklings anbefalinger i forhold til at igangsætte en 

tværregional undersøgelse fremgår af metodekataloget. 
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7 Appendiks B 
Metodeudviklingsprojektet i forhold til at indhente brugertilfredshedstilkendegivelser fra 

svagt kommunikerende udviklingshæmmede på de regionale sociale boformer blev indledt 

i februar 2009 med en vidensindsamlingsproces. Det viste sig i denne proces, at erfaringer-

ne omkring brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til netop denne målgruppe er meget 

spredte og begrænsede. Eftersom et projekt i denne genre og i så omfattende form ikke 

tidligere er blevet forsøgt og for at danne grundlag for udvikling af nye metoder, har viden-

sindsamlingen således fokuseret sig mod at indhente erfaringer direkte fra lignende pro-

jekter og kombinere dem med den faglige viden som eksisterer på området omkring udvik-

lingshæmmede og kommunikation. 

 

Det viste sig imidlertid tidligt i vidensindsamlingen at et sådant projekt må tage nøje højde 

for flere væsentlige problematikker, når målgruppen er udviklingshæmmet med svagere 

kommunikative evner. Før det første er det væsentligt at få skabt en kommunikation inter-

viewer og beboer imellem, som gør det muligt at aflæse beboerens svar uden brug af eks-

tern tolkning fra en medarbejder eller ekstern observatør. For det andet er det vigtigt at 

sikre, at den kommunikation der skabes mellem interviewer og beboer stadig vil kunne an-

vendes i en undersøgelses-sammenhæng og dermed opfylde almene kriterier for brugertil-

fredshedsundersøgelser. På baggrund heraf etablerede vi derfor i den indledende fase 

kontakt til relevante sparringspartnere som ville kunne bidrage til en nærmere afdækning 

af disse problematikker ligesom vi indhentede informationer gennem relevant faglitteratur 

inden for disse to eksplicitte kerneområder:   

 

• Kommunikation med handicappede ved hjælp af pædagogiske hjælpemidler.  

• Metodiske overvejelser omkring interview af svagere kommunikerende handicappede. 

 

Kommunikation 

I et projekt hvor målet er skabelsen af en metodisk tilgang til afdækningen af brugertil-

fredshed blandt svagere kommunikerende udviklingshæmmede bliver ordet kommunikati-

on til det centrale omdrejningspunkt. For at kommunikationen mellem interviewer og be-

boeren kan lykkes handler det om at gennembryde de barrierer, som forhindrer at kommu-

nikationen kan foregå, og dermed ikke underlægge handlingen flere rammer end situatio-

nen selv skaber. Dernæst handler det om, at kommunikationen skal blive brugbar i en un-

dersøgelsessammenhæng, således at den kan bedømmes efter fastlagte rammer. Hermed 

deler undersøgelsens tilgang sig i to meget centrale retninger, som må koordineres for at 

undersøgelsen giver mening fra et dybere perspektiv.      

 

• Etablering af en basal meningsfyldt kommunikation mellem interviewer og beboer. 

Dermed en klarlægning af målgruppens kommunikative kompetencer.  

• Viderebearbejdning af den basale kommunikation, så den samtidigt bliver brugbar og 

opfylder præmisserne i en formaliseret undersøgelses henseende.  

 

I det følgende beskrives de to retninger. 

 

Kommunikation og brugen af instrumentale metoder 

Vores udgangspunkt for skabelsen af basal kommunikation med målgruppen har taget sit 

afsæt i tanken om ”totalkommunikation”. Tanken er således at ”alle kneb gælder” i den 
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proces det er at afklare den enkelte beboers kommunikative kompetence, og dermed skabe 

kommunikation (Andersen & Mortensen 2001:7). 

 

Vores tilgang til projektet har således været, at kommunikation med målgruppe er mulig, 

såfremt viljen dertil er til stede samt at kommunikationen understøttes af forskellige hjæl-

pemidler. Tanken om totalkommunikation har derfor fordret en ”tænken ud af boksen”, og 

dermed klarlagt, både væsentlige problematikker med blandt andet målgruppens forskel-

ligartet sammensætning. Samtidig har det også inspireret os til at skabe muligheden for 

kommunikationsværktøjer ud fra en anderledes og alternativ tilgang. Dog har fokus været 

at skabe ”fælles tvær-regionale løsninger” frem for individuelle tilpassede løsninger. Da 

ønsket har været at nå flest mulige beboere under en samlet optik, samtidig med at bofor-

mernes ressourcetræk holdes på et minimum, har det været væsentligt for os at udvikle og 

afprøve så få, men bredtfavnende metoder som muligt.  

 

Forskning på området for kommunikation med udviklingshæmmede har vist at målgruppen 

møder omverdenen gennem tre hovedorienterings- eller repræsentationssystemer i deres 

kommunikation. 

 

• Visuel orientering 

• Auditiv orientering 

• Taktil orientering 

 

Målgruppen skønnes dog primært at orientere sig ud fra to af de tre repræsentations-

systemer (Pedersen 2001). 

 

Med afsæt i disse ovenstående repræsentationssystemer og de senere års teknologiske 

fremskridt, er der således i højere grad blevet udviklet både lavteknologiske og højteknolo-

giske redskaber til kommunikation. Dette har bevirket, at der er blevet udarbejdet et væld 

af metodiske tilgange inden for området omkring kommunikation med udviklingshæmme-

de. 

 

Inden for både forsknings og det praktiske område er der lavet mange studier af hvordan 

eksempelvis piktogrammer, PCS symboler og digitale billeder som visuel kommunikations-

form, lyde og musik som auditiv kommunikationsform og brugen af konkreter som taktil 

kommunikationsform har mindsket den negative effekt af den udviklingshæmmedes ned-

satte funktionsevne og dermed forbedret beboerens daglige kommunikation14. Eftersom 

dette metodeudviklingsprojekt har en beboergruppe hvis primære repræsentationssystem 

således spænder over alle tre nævnte hovedkategorier, har udgangspunktet været at ud-

vikle metoder som vil kunne bruge kommunikations-former i en fælles optik fra alle tre re-

præsentationssystemer. Dvs. en tilgang som både gør brug af taktilt, auditivt og visuelt 

understøttende redskaber i den samme metode (Det har i udviklingen af metoderne kun 

vist sig muligt at tilgodese den taktile tilgang i én enkelt metode).   

 

Visualitet og Symboler 

At bruge visualitet og dermed symboler som understøttende kommunikationsform blandt 

udviklingshæmmede kræver stillingtagen til symbolik i en mere almen ramme. Grundlæg-

                                                                  
14 Se eksempelvis Danielsson & Jönsson 2001 eller Beukelman & Mirenda 2005. 
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gende opfattes brugen af symboler i visuelt understøttende materialer som værende af-

hængig af beboerens udvikling af almen symbolsk forståelse (Beukelman & Mirenda 

2005:37). Det er således en væsentlig forudsætning for brugen af symboler i en metodisk 

undersøgelses- og kommunikationsmæssig sammenhæng, at beboerens almene symbol-

ske forståelse er på et vist niveau og at han eller hun dermed evner at kæde de symboler vi 

bruger sammen med de spørgsmål, vi stiller. Beboeren skal så at sige opfatte spørgsmåle-

ne efter den samme symbolske forståelsesramme som os, og som de andre beboere i un-

dersøgelsen. Hvis ikke dette er tilfældet, kan vi ikke være sikre på at vi rent faktisk opfatter 

spørgsmålene ens, og dermed får svar på det, vi ønsker at vide. 

 

Eftersom symbolforståelse gradvist udvikles i løbet af de første tre udviklingsår og at bar-

net, heri beboeren, først efter det tredje år har oparbejdet evnen til at anskue symboler 

som en abstraktion kommer den komplekse sammensætning af beboernes kognitive udvik-

lingshæmning og dermed udviklingsalder således til at have en stor betydning for brugen 

af symboler på tværs af de regionale sociale boformer.   

Som udgangspunkt er målet således at: 

Skabe en række symboler som er letforståelige og dermed imødekommer alle beboere 
uanset udviklingsalder og kognitive handicap, men som samtidigt er abstrakte nok til at de 
kan anvendes på tværs af de regionale sociale boformer og dermed ikke blot isoleres til den 
enkelte boform. For at ovenstående kan lykkes er det centralt at anvende symboler som 

tilgodeser beboere med både en høj og en lav udviklingsalder og heri abstraktionsniveau. 

 

Som vist i figur 7 er anvendelsen af et højt abstraktionsniveau mellem symbol og handling 

med til at sikre en tvær-regional anvendelighed. Denne tilgang stiller imidlertid store krav 

til beboernes kognitive evner og er medvirkende til at en meget lille del af beboerne på de 

regionale sociale boformer vil kunne anvende disse symboler og hermed indgå i en under-

søgelse.  

 

Figur 7 

 
 

Såfremt en større målgruppe skal nås, skal der anvendes symboler med et lavt abstrakti-

onsniveau. Erfaringer på området viser, at disse skal udvikles med udgangspunkt i den en-

kelte beboers virkelighed og dermed symbolforståelse. Dermed skal de tilpasses den hver-

dag som beboeren normalt færdes i på de regionale boformer. Symbolerne er således nødt 

til at blive indrettet i forhold til den enkelte boform og i forhold til den enkelte beboer (figur 
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8). Dette betyder imidlertid at mængden af symboler anvendt i undersøgelsen bliver lige så 

stor som omfanget af målgruppen, hvilket bevirker at ønsket om en tværregional model 

udelukkes.  

 

Figur 8 

 
 

Som ovenstående to figurer viser, betyder dette at metodeudviklingsprojektet således må 

afveje fordele og ulemper i tilgangen til brugen af symboler. Det handler derfor om at for-

søge at finde den gyldne middelvej, hvori symbolerne både skal tale til beboere hvis kogni-

tionsniveau er lavt og samtidigt være abstrakte og brugbare tværregionalt.  

 

I dette udviklingsprojekt er visualitet blevet behandlet ud fra den pædagogiske og kommu-

nikationspædagogiske litteratur på markedet, men særligt fokus på AAC på dansk alterna-

tiv supplerende kommunikation. Derudover har vi taget stilling til fordele og ulemper ved 

forskellige typer symboler herunder piktogrammer, computerbaserede symboler eksem-

pelvis Mayer-Johnsons PCS og digitale billeder.  

 

Piktogrammer 

Piktogrammer skal i denne forstand forstås som udtømmende symboler, oftest i sort og 

hvid. For at beboeren kan anvende disse symboler kræves et højt abstraktionsniveau. For-

delen ved brugen af piktogrammer består i entydig kommunikation som piktogrammet 

formidler, og da piktogrammer således ikke tilpasses en på forhånd bestemt ramme på den 

enkelte boform, er de højest anvendelige til at kommunikere til en større beboergruppe på 

tværs af boformerne. Ulempen ved brug af piktogrammer er netop det høje abstraktions-

niveau. Undersøgelser på området viser, at sammenkoblingen mellem et abstrakt sort-hvid 

symbol til eget liv, er problematisk for beboergruppen af udviklingshæmmede (Brugerun-

dersøgelse på aktivitetscenter Viborgvej 2001). Derudover skal tilføjes en praktisk proble-

matik, som ikke alene mønter sig til brugen af piktogrammer alene, men også har indflydel-

se på brugen af andre typer visuelle værktøjer. På visse boformer har brugen af pikto-

grammer i praksis betydet, at disse sammenkædes med en specifik kausal situation, hvori 

beboeren forventer en handling eller service udført såfremt piktogrammet præsenteres. 

Eksempelvis kan et billede af en tallerken symbolisere, at beboeren skal spise og ikke, som i 

vores tilfælde, om han eller hun er glad for maden. Dette betyder at entydigheden forsvin-

der da der således implicit tilskrives en delvis bestemt handling og resultat til symbolet. 
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Computerbaserede symboler Mayer-Johnsons PCS 

De computerbaserede symboler PCS vinder frem i forbindelse med både lavteknologiske og 

højteknologiske kommunikationsløsninger, men opfattes ikke i samme grad som pikto-

grammer som værende entydige i deres fortolkning. Der er mere end 7500 symboler og de 

viser som piktogrammerne abstrakte repræsentationer af handlinger, situationer og ob-

jekter. PCS symbolerne er dog kendetegnet ved at være mere konkrete end piktogrammer-

ne. Symbolerne bruges i mange forskellige sammenhænge og fordelene ved disse er såle-

des at de for beboerne er lettere at genkende og relatere sig til. Med det rette undervis-

ningsforløb skønnes de således også på sigt at være højest anvendelige som understøt-

tende hjælpeværktøj (Socialt Udviklingscenter 2007). Vi har med baggrund i den manglen-

de entydige opfattelse af symbolernes betydning vurderet deres ulemper i forbindelse med 

skabelse af tværregionale metoder som værende større end deres fordele. For at kunne 

anvende disse symboler kræves som skrevet først en basal undervisning af symbolernes 

anvendelse og grundet tidsrammen for projektet har vi på denne baggrund fravalgt dem.  

  

Digitale billeder 

I takt med udbredelsen af digitale kameraer har de digitale billeder gjort sit indtog i kom-

munikationsmetoderne på området for udviklingshæmmede (Ejstrup & Robenhagen 2005). 

Den umiddelbare fordel med digitale billeder er den lave grad af abstraktion som er nød-

vendig for at bruge dem. I praksis har billederne ofte været anvendt med specifikt fokus på 

den enkelte beboer, og tanken om herigennem at vise et konkret handlingsforløb. Hand-

lingsforløb er i denne henseende blevet forklaret gennem billedmaterialet som en gengi-

velse af den specifikke beboers virkelighed. Idet de metodiske værktøjer skal fungere på 

tværs af de regionale sociale boformer, har denne tilgang ikke været mulig. Vi har dog for-

søgt at arbejde med netop illustrationen af disse handlingsforløb gennem brugen af digita-

le billeder med mere abstrakte situationer. Disse billeder er udarbejdet i samarbejde med 

ULF og dermed anvendt trods den manglende mulighed for individuel tilpasning på de en-

kelte boformer. 

 

Auditivt støttende hjælpemidler 

Anvendelsen af auditivt understøttende hjælpemidler har fokuseret mod en tilgang til den 

gruppe udviklings-hæmmede som både i faglitteraturen og den generelle praksis på områ-

det, beskrives som værende auditivt receptive (Pedersen 2001). En beboer udtrykker sig 

under de indledende møder med boformerne sig således: ”Jeg skal helst have det ind gen-
nem ørerne for at kunne forstå det.”  
 

Auditive understøttende virkemidler er i dette udviklingsprojekt, dels fokuseret mod to 

forholdsvis forskellige tilgange. En tilgang der retter sig mod anvendelsen af ren langsom 

oplæsning af de konkrete spørgsmål som undersøgelsen indeholder og anden tilgang mod 

anvendelsen af forholdsvis generiske lydeffekters understøttelse af de enkelte handlings-

situationer i spørgsmålene.  

 

Oplæsning af spørgsmål 

En væsentlig pointe i brugen af auditiv understøttelse er den væsentlige udbredelse af 

synsnedsættelse blandt handicappede som en screeningsundersøgelse foretaget i det da-

værende Sønderjyllands Amt i 2004 afslørede. 32% af de synsscreenede behøvede briller, 

25% havde begyndende grå stær og hele 5% var blinde. Konklusionen på denne undersø-
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gelse var, at personalet ofte ikke var klar over beboerens synsnedsættelse, men at denne 

funktionsnedsættelse forstærkede den udviklingshæmmedes handicap (Halberg & Jensen 

2006).  

 

I forhold til et normalt nonauditivt spørgeskema vil en langsom oplæsning af spørgsmålene 

med mulighed for gentagelser, således kunne hjælpe de beboere med nedsatte synsevner, 

samt de beboere hvor den generelle læseevne vurderes nedsat. Udover de rene synsmæs-

sige problemer tænkes auditive hjælpemidler som en supplerende tilgang for de beboere, 

som er auditivt receptive og dermed kunne drage fordel af oplæsning som en kognitiv støt-

tefunktion. Der tænkes her på de beboere som har en lang latenstid fra de hører et 

spørgsmål og til de afgiver deres svar.  

 

Generiske lydeffekter 

Den anden nævnte tilgang til brugen af auditive virkemidler beror på brugen af handlings-

understøttende lydeffekter. Her tænkes eksempelvis på lyden af kød der steger og grønt-

sager der skæres ud til spørgsmålet: ”Kan du lide maden?”. Denne tilgang underlægger sig 

imidlertid de samme problematikker i forhold til abstraktionsevnen som tidligere nævnt. 

For at kunne kæde de førnævnte lyde sammen med en stillingtagen til et spørgsmål på et 

generelt plan kræves et højt abstraktionsniveau. Eftersom at dette område ikke tidligere er 

bearbejdet i undersøgelsessammenhænge må pilottesten således bruges til at undersøge 

denne tilgang nærmere. 

 

Taktile hjælpemidler, konkreter 

Den sidste tilgang til brugen af alternative kommunikationsformer hæfter sig til de beboe-

re som i både faglitteratur og blandt fagfolk vurderes som værende taktilt receptive i deres 

behandling af og møde med omverdenen. Dvs. de beboere som primært orienterer sig ved 

at røre og føle på helt konkrete ting for at kunne forstå og behandle dem. 

Denne tilgang til instrumental kommunikation bliver fra både det teoretiske og praktiske 

perspektiv beskrevet som værende anvendelig, idet den beror på brugen af konkreter, som 

i denne forstand er fysiske symbolobjekter, hvor abstraktionsniveauet mellem symbol og 

referent er lav. I flere praktiske eksempler er dagligdagsobjekter som en toiletrulle eksem-

pelvis blevet gjort til symbol for det ”at gå på toilettet”. Styrken ved konkreter ligger netop i 

muligheden for at røre og derved gennem beboerens taktile receptive evne at genkende 

den handling, som der ønskes udført eller taget stilling til. En væsentlig pointe heri er, at 

beboeren ikke behøver gøre brug af tale og syn, og dermed skønnes metoden desuden at 

indfange en stor del af de beboere, der både er svagtseende og uden forståelig verbal 

kommunikation. Netop det lave abstraktionsniveau vurderes både at give denne tilgang en 

fordel og en ulempe. En fordel i den henseende at den kræver et lavt abstraktionsniveau og 

tilgangen dermed skønnes at kunne nå beboere med lavere kognitiv formåen. Ulempen heri 

består i at metoden let bliver en ensrettet orienteret metode, hvori hver enkel boform ori-

enterer sin ramme af konkreter med deres specifikke målgruppe. At ville anvende konkre-

ter som en tilgang for de taktilt receptive beboere på tværregionalt plan kræver således, at 

der anvendes konkreter som falder inden for en fælles forståelsesramme på tværs af regi-

onale og kognitive forhold. For at opfylde dette kriterium må abstraktionsniveauet nød-

vendigvis hæves.   

 

En anden relevant problematik som må overvejes i tilgangen til denne metode er den alle-

rede eksisterende praksis på området. Fra projekter hvori konkreter har været brugt som 
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kommunikationsform har en indlæringsproces betydet, at konkreter afstedkommer speci-

fikke handlinger, og det kræver således en nærmere afklaring at få fjernet den risiko at be-

boerne, grundet allerede tillærte handlingsmønstre, misforstår konkreternes betydning.  

 

Sproget i undersøgelsen 

Det skrevne og talte sprog er uanset målgruppe et væsentligt fokuspunkt i enhver under-

søgelse. Dette fokuspunkt må dog yderligere tilskrives en række særlige overvejelser når 

målgruppen er udviklingshæmmet. Forskning på området for udviklingshæmmede viser så-

ledes at en række faktorer har indflydelse på sprogets anvendelse blandt udviklingshæm-

mede, en indflydelse som binder sig til den udviklingshæmmedes almene kognitive formå-

en. I dette afsnit vil sproget som en del af kommunikationen blive behandlet.  

 

Abstrakte ord 

Abstraktionsniveau og evnen til at arbejde med noget abstrakt er tidligere blevet nævnt i 

dette metodekatalog i forbindelse med symbolsk forståelse. I vores normale sprog er ab-

straktion også en væsentlig bestanddel. Derfor må man indledningsvis også se nærmere 

på abstraktionsniveauet for det sprog som bliver anvendt i undersøgelsen. Et sådan ab-

strakt fænomen er eksempelvis ”tid” både som et implicit fænomen, der afgrænser ”noget” 

frem for ”noget andet” og som et eksplicit anvendt ord.  

 

Forskning på området viser at forståelsen af netop tid først betragtes færdigudviklet efter 

det 6. leveår (Sigelman 1983:2.15). Hvis beboerens kognitive udvikling ligger under det 6. 

udviklingsår, vil det at skulle tage stilling til ordet ”tid” og dermed også det at have ”oplevet 

noget over tid” blive opfattet som noget diffust. Abstrakte tidsangivelser skal derfor udgå, 

hvor det er muligt. Men tiden som et abstrakt koncept illustrerer imidlertid kun ét enkelt 

område hvor en undersøgelse blandt udviklingshæmmede bør tage sine forholdsregler. Så-

fremt man ikke ønsker at forvirre målgruppen og dermed i praksis frasortere dem i under-

søgelsessammenhænge bør man i den indledende proces, hvor spørgsmålene udarbejdes 

undgå brugen af flere generelle abstraktioner. Herunder eksempelvis abstrakte mængde-

angivelser som ”nogle”, ”meget”, ”mere”, ”tit” samt ord som ofte anvendes i tilfredsheds-

undersøgelser eksempelvis ”tilbud” og ”tilfredshed”. Kvantificerende ord bør således også 

nøje overvejes (Sigelman 1983:8.12).  

 

Som belyst tidligere giver en fravigelse af abstrakte koncepter væsentlige problematikker i 

henhold til ønsket om at udarbejde en tværregional undersøgelse frem for at skulle udar-

bejde særskilt materiale til hver enkel boform (se figur 7 og figur 8). En afvejning af fordele 

og ulemper ved abstraktioner må således tages med i overvejelserne omkring den endelige 

udformning af sproget. 

 

Hv-spørgende ord 

Som del af et spørgsmål anvendes desuden ofte hv-spørgende ord. Forskning omkring ud-

viklingshæmmede viser dog at anvendelsen af disse hv-spørgende ord kan give visse pro-

blematikker. Ifølge professor Carol Sigelman afkræver ”hvordan” og ”hvorfor” spørgende 

ord, således at beboeren behersker en høj grad af refleksivitet til det stillede spørgsmål. 

Derfor bør man undgå åbne spørgsmål baseret på ”hvordan” og ”hvorfor” over for udvik-

lings-hæmmede som målgruppe, idet denne refleksivitet først udvikles relativt sent i udvik-

lingsforløbet, og derfor skønnes at give flere problemer.  
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”Hvad” og ”hvor” kan med større fordel anvendes på et lavere kognitivt udviklingstrin idet 

disse ord, om end abstrakte, stadig knytter sig til det nære og dermed kræver et lavere re-

fleksionsniveau for den enkelte beboer. Som for brugen af abstrakte koncepter bør anven-

delsen af hv-spørgende ord således nøje gennemtænkes inden den endelige udarbejdelse 

af spørgsmål til undersøgelsen. 
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8 Appendiks C 
 

Eksempler på nationale og internationale erfaringer fra området omkring kommunikation 

og undersøgelser for voksne handicappede. 

 

Servicestyrelsens handicapenhed Servicestyrelsen har i 2006 udført spørgeskema-

undersøgelser om emnet ”handleplaner og ledsa-

gerordninger” blandt brugere med fysiske og kog-

nitive handicap. 

Socialt udviklingscenter, SUS SUS har i samarbejde med Kommunikationscenter 

Hillerød undersøgt brugen af digitale spørgeske-

maer, som metode til indhentning af data blandt 

unge handicappede. 

Socialt udviklingscenter, SUS SUS har med støtte fra Socialministeriet udviklet 

og afprøvet nye metoder, i forbindelse med afdæk-

ning af svært handicappede brugeres position som 

følge af institutionsbegrebets ophævelse. 

Danmarks pædagogiske universi-

tet, VUL 

Forskningsprojektet VUL – Voksenspecial-

undervisning – Udviklingshæmmede – Livsvilkår, 

har i 2004 udarbejdet en rapport om inddragelse af 

brugerens synsvinkel i relation til special-

undervisning for voksne udviklingshæmmede. 

Gladsaxe Kommune & Epinion Ca-

pacent 

Gladsaxe Kommune og Epinion Capacent har i 2008 

udført brugertilfredshedsundersøgelser blandt 

borgere med særlige behov. 

Research and Training Centre in 

Mental Retardation, Texas Tech 

University . 

Forskere ved Research and Training Center in Men-

tal Retardation, Texas Tech University, har forsket i 

udviklingshæmmedes deltagelse i større kvantita-

tive og kvalitative undersøgelser 

Emerson, Eric - Bromley, Jo: ”In-

terviewing people with intellec-

tual disabilities” ( 2000) 

Har forsket i metodiske tilgange til interviewunder-

søgelser blandt udviklingshæmmede. 

School of Psychology  

Deakin University 

Forskere ved Deakin University har udarbejdet 

“Comprehensive Quality of Life Scale”, et instru-

ment til afdækning af livskvalitet blandt andet hos 

målgruppen kognitivt handicappede. 

AAC, Augmentative & Alternative 

Communication 

Forskning indenfor alternative tilgange til kommu-

nikation med udviklingshæmmede. Forskere som 

Beukelman & Mirenda har behandlet både teoreti-

ske problematikker og instrumentale tilgange til 

kommunikation med udviklingshæmmede. 

Certec, Lunds Universitet Forskere ved Lunds Universitet i Sverige har arbej-

det med rehabiliteringsteknikker og herunder an-

vendelsen af billeder som sprog blandt udviklings-

hæmmede. 
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9 Appendiks D 
 

Spørgsmålene som blev udformet hertil var: 

 

Temaområde 1: Kost 

• Er du glad for maden på ”boformens navn”? 

• Kan du lide morgenmaden på ”boformens navn”? 

• Kan du lide middagsdagen på ”boformens navn”? 

• Kan du lide aftensmaden på ”boformens navn”? 

• Er du glad for spisetiderne på ”boformens navn”? 

 

Temaområde 2: Boformens aktiviteter 

• Er du glad for de aktivitetstilbud, der er på ”boformens navn”? 

• Er du glad for de ture, som ”boformens navn” har? 

• Er du glad for festerne? 

• Er du glad for muligheden for at dyrke sport? 

• Er du glad for muligheden for at benytte værkstedet? 

 

Temaområde 3: Personale 

• Har du det godt sammen med personalet på ”boformens navn”? 

• Har du det godt sammen med din kontaktperson på ”boformens navn”? 

• Hjælper personalet dig, når du har brug for det? 

• Føler du, at personalet har tid til at tale med dig? 

• Føler du, at personalet har tid til at lytte til dig? 

 

Temaområde 4: Boformens fysiske rammer 

• Er du glad for at bo på ”boformens navn”? 

• Er du glad for størrelsen på dit værelse? 

• Er du glad for størrelsen på dit badeværelse? 

 

Temaområde 5: Ophold på boformen 

• Er du glad for dit værelse/din lejlighed? 

• Er du glad for dem, du bor sammen med? 
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10 Appendiks E 
 

Spørgsmål 1 

 

 

 

Spørgsmål 2 

 

 

  

Spørgsmål 3 
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Spørgsmål 4 

 

 

Spørgsmål 5 

 

 

 

Spørgsmål 6 
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Spørgsmål 7 
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11 Appendiks F 
 

 

Metodeudviklingsprojekt omhandlende brugertilfredshed blandt  

kommunikationssvage beboere på de regionale boformer. 

 

 

Kære medarbejdere på Boformens navn 

 

 

Tak for jeres interesse i forhold til at deltage i pilottestning 

af undersøgelsesmetoderne til metodeudviklingsprojektet: 

Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt kommunikations-

svage beboere på de regionale sociale boformer.  

Formålet med dette metodeudviklingsprojekt er at udvikle 

nye metoder, der kan være med til at indsamle beboernes 

egne vurderinger af og erfaringer med de sociale boformer.  

 

Pilottest 

En vigtig del af udviklingsprojektet er at afprøve metoderne i 

praksis blandt beboerne. Vi håber derfor at 5-7 af jeres be-

boere kunne tænke sig at deltage. Udvælgelseskriterierne 

for beboerne er at de ikke selv kan svare på et traditionelt 

tekstspørgeskema.  

 

Selve pilottestningen vil foregå på boformens navn onsdag 

den 3. juni fra kl. 10.00 og vil blive udført af Center for Kvali-

tetsudvikling. Vi regner med, at hvert interview tager ca. ½ 

time. 

 

Undersøgelsen tænkes gennemført enten på beboerens 

eget værelse eller i et rum stillet til rådighed af jer. Hvis be-

boeren ønsker, at I som medarbejdere skal være til stede un-

der interviewet, er dette selvfølgelig også muligt.  

 

Vi glæder os til at teste metoderne sammen med jeres bebo-

ere og, hvis I har spørgsmål eller yderligere kommentarer, er 

I velkomne til at kontakte  

Morten Deleuran Terkildsen på tlf. 8728 4924 / e-mail 

morten.terkildsen@stab.rm.dk eller  

Gitte Horskjær Hansen på tlf. 8728 8134 / e-mail 

gittehorskjaer.hansen@stab.rm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Deleuran Terkildsen og Gitte Horskjær Hansen 

 

Dato 19.11.2009

Gitte Horskjær Hansen

Tel. +45 8728 8134

gittehorskjaer.hansen@stab.rm.dk

Morten Deleuran Terkildsen

Tel + 45 8728 4924

morten.terkildsen@stab.rm .dk
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