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 Side 1 

Indledning 
I denne undersøgelsesguide præsenteres 4 metoder, som kan anvendes som inspiration og 

vejledning til arbejdet med undersøgelser blandt voksne personer med kognitive handicap. 

Metoderne og de faglige overvejelser bag kan bruges i forbindelse med indhentning af 

brugernes egne vurderinger af deres tilbud. Intentionen er hermed at sikre, at brugernes 

ønsker imødekommes bedst muligt.  

 

Undersøgelsesguiden behandler metoderne og det metodiske arbejde i tre overordnede 

punkter, således at guiden fremstår som et arbejdsredskab/opslagsværk i forhold til 

arbejdet med kommunikation. Undersøgelsesguiden er bygget op i 3 afsnit:  

 

• Indledende overvejelser om kommunikation med voksne personer med kognitive 

handicap 

• Opbygning og anvendelse af værktøjer til undersøgelser blandt voksne personer med 

kognitive handicap 

• Oversigt over faldgruber i forbindelse med denne type undersøgelser  

 

Undersøgelsesguiden udspringer af rapporten ” Hvad der virker for jer, virker ikke 

nødvendigvis for os”, der er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Danske 

Regioner i foråret 2009. Såfremt læseren ønsker mere information om projektet, som 

denne guide udspringer af, kan rapporten findes på www.socialkvalitetsmodel.dk eller 

www.cfk.rm.dk. Derudover kan rapporten bestilles ved Center for Kvalitetsudvikling, 

telefon: 87 28 49 11. 
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Hvad man bør overveje 
Når man ønsker at udføre undersøgelser og dermed indhente vurderinger/ 

tilfredshedstilkendegivelser fra personer med kognitive handicap er det vigtigt at tage 

hensyn til den enkelte bruger og dennes forudsætninger for kommunikation. Disse hensyn 

skal tænkes ind i alle aspekter; fra tilgangen til kommunikation, udformning af spørgsmål 

til udformning af svarmuligheder. 

 

At stille spørgsmål  
I udformning af spørgsmål til brug ved gennemførsel af en undersøgelse blandt voksne 

personer med kognitive handicap, er det afgørende at tage hensyn til netop brugerens 

kognitive handicap og dettes betydning for evnen til at koncentrere sig. 

 

• Det er derfor væsentligt, at spørgsmålene er korte og konkrete 

 

Hvor mange? 

Brugerens koncentrationsevne spiller også ind, når man skal overveje, hvor mange 

spørgsmål man skal stille. Erfaringer viser, at voksne personer med kognitive handicap ofte 

har svært ved at bevare koncentrationen, når antallet af spørgsmål overstiger 5 ad gangen.  

Man vil sagtens kunne finde brugere for hvem 5 spørgsmål ikke er nogen nævneværdig 

udfordring, men såfremt man ønsker at indhente vurderinger blandt denne målgruppe og 

dermed spørge flere brugere om de samme spørgsmål, er det afgørende, at man indretter 

sine spørgsmål efter brugere med et lavere kognitivt niveau. Dermed sikrer man alles 

deltagelse, hvis undersøgelsen eksempelvis gennemføres på en boform, hvor spredningen i 

beboernes kognitive niveau er stor.  

 

• Man bør bestræbe sig på ikke at overstige 5 spørgsmål ad gangen  

 

Flere temaer? 

Hvis man opdeler spørgsmålene i temaer, bør man også være opmærksom på den nedsatte 

koncentrationsevne blandt voksne personer med kognitive handicap. Ofte vil 5 spørgsmål 

indenfor det samme temaområde betyde, at brugerne har lettere ved at bevare 

koncentrationen om spørgsmålene end hvis de fem spørgsmål omhandler 5 vidt forskellige 

temaområder. 

 

• Man bør undgå at skifte tema eller emne i løbet af samtalen, så koncentrationen ikke 

forstyrres 

 

Sproget og spørgsmålene 

Da det kognitive niveau hos voksne personer med handicap ofte kan variere meget, bør 

spørgsmålene udformes så konkret som muligt og gøre brug af så få abstrakte begreber 

som muligt. Man skal være opmærksom på, at også dagligdags ord, som omhandler tid og 

sted kan være abstrakte. Hvis brugerens 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 diffust. Spørgsmålene bør ikke omhandle begivenheder, 

som ligger i fjern fortid eller fremtid. Af hensyn til brugerens abstraktionsevne bør man 
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også undgå ord som ”kvantificerer”, dvs. ord som ”meget”, ”mere, ”tit”, ”noget”, da disse 

kræver et højere refleksionsniveau.  

 

• Man bør udforme spørgsmålene så konkret som muligt og undgå abstrakte ord og 

koncepter 

• Man bør undgå at bruge abstrakte tids- og stedbetegnelser 

• Man bør så vidt muligt undgå at bruge kvantificerende ord, da de kræver et højt 

abstraktionsniveau   

 

Åbne eller lukkede spørgsmål? 

Når man skal vælge mellem brugen af lukkede og åbne spørgsmål, bør brugernes 

forskellige kognitive forudsætninger igen tages i betragtning.  Åbne spørgsmål giver 

normalt et længere svar og dermed flere detaljer, som man kan arbejde videre med. Men 

åbne spørgsmål kræver imidlertid også, at brugeren kan reflektere og svare 

sammenhængende på de stillede spørgsmål. I forhold til koncentrationsevnen kan åbne 

spørgsmål derfor være problematiske for mange personer med kognitive handicap. 

Lukkede spørgsmål er omvendt lettere og kræver rent kognitivt mindre af brugeren. 

Lukkede spørgsmål med svarmulighederne ja/nej er dog mere sårbare, idet erfaringer og 

forskning viser, at voksne personer med handicap rent instinktivt svarer ja på det, de bliver 

spurgt om. Det kan man dog forsøge at imødekomme, når man udformer sine spørgsmål. 

Dette vil vi se nærmere på under emnet ’troværdige og valide svar’. 

I udformning af spørgsmål er det derfor vigtigt at: 

 

• Undgå at anvende åbne spørgsmål til brugere med et lavere kognitivt funktionsniveau 

 

Troværdige og valide svar 

Hvis man ønsker at indhente vurderinger blandt voksne personer med handicap, vil tre 

væsentlige problematikker melde sig. Hvordan har brugerens dagsform betydning for det, 

der bliver svaret? Kan man stole på det, der bliver svaret? Og kan man regne med, at den, 

der svarer, har forstået spørgsmålet, som det er tænkt? Disse tre spørgsmål bliver særligt 

relevante ved lukkede spørgsmål blandt voksne personer med kognitive handicap. Hvis 

man vælger at benytte visuelt billedmateriale, kan man imødekomme brugerens tendens til 

at føje autoriteter og hermed svare positivt på de stillede spørgsmål ved ikke at 

præsentere ’ja’ som den første svarmulighed. Man kan desuden stille sine spørgsmål 

omvendt i løbet af samtalen for at imødekomme denne problematik. Men som i alle andre 

undersøgelser kan man ikke vide sig sikker på den endelige troværdighed af et svar. 

 

I udformning af spørgsmål er det derfor vigtigt at 

 

• Præsentere ’nej’ som den første svarmulighed 

• Være opmærksom på målgruppens tendens til ’føjelighed’ i samtaler med 

autoritetsfigurer 

 

Validitet 

For at sikre at brugeren opfatter spørgsmålet, som det er tænkt, kan man i de tilfælde, hvor 

brugeren har et verbalt sprog, forsøge sig med en beskrivende valideringsproces, hvor den 

samme spørgemetode med de samme fem spørgsmål gentages med et par minutters 
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mellemrum. Hvis svarene varierer på de samme spørgsmål, kan man snakke med brugeren 

om, hvorfor han/hun har svaret så forskelligt på det samme spørgsmål. I denne proces vil 

brugeren skulle reflektere over og forklare, hvordan spørgsmålet er blevet opfattet. Dette 

kan imidlertid være svært, når gruppen er voksne personer med handicap med et lavere 

kognitivt niveau, da både koncentration og evne til refleksion vil kunne forhindre, at en 

sådan proces kan gennemføres. Hvis man er i tvivl om, om brugeren rent kognitivt er i 

stand til at deltage med brugbare svar, kan man indledningsvis lave en kognitionstest, se 

nedenfor. 

 

I udformning af spørgsmål er det derfor vigtigt at 

 

• Gentage spørgsmålene og herefter gennemgå svarene med brugeren 

 

Kognitionstest 

En kognitionstest skal sikre, at brugeren kognitivt er i stand til at forstå et meget simpelt 

spørgsmål således, at grundlaget for at fortsætte er tilstede. Praktisk kan man stille et 

simpelt spørgsmål, som brugeren uden problemer vil kunne svare ja eller nej til. 

Eksempelvis: ’Hedder du Peter?’. Såfremt brugeren ikke kan svare på et spørgsmål møntet 

på brugeren selv, bør man overveje, om brugeren kognitivt formår at tage stilling til 

sværere spørgsmål. 

  

I udformning af spørgsmål er det derfor vigtigt at 

   

• Anvende en indledende kognitionstest, hvis man er i tvivl om brugerens evne til at forstå 

spørgsmålene 

 

Det spørgende miljø 

Det kan være nødvendigt at skabe et trygt interview eller samtalemiljø med et minimum af 

forstyrrelser for, at brugeren kan bevare koncentrationen. Man kan således med fordel selv 

lade brugeren vælge, hvor samtalen skal foregå. 

 

• Lad brugeren selv vælge, hvor samtalen skal foregå - gerne et sted, hvor I forstyrres 

mindst muligt og hvor brugeren er tryg 
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Visuelle, auditive og taktile hjælpemidler 
Ved brugen af visuelle, auditive og taktile hjælpemidler gælder de samme regler som for 

udformning af spørgsmålene. Det er altså afgørende at tage hensyn til brugernes 

forskellige kognitive handicap og deres betydning for evnen til at drage nytte af 

hjælpemidlerne. 

 

Visuelle hjælpemidler 

Det kan være en støtte at anvende billeder som hjælpemiddel når man udfører en 

undersøgelse blandt voksne personer med kognitive handicap. Udgangspunktet for 

billedmaterialet bør være, at det er konkret og udformet så tæt på brugerens egen 

virkelighed som muligt. Dvs., at konkrete billeder fra brugerens egen dagligdag er at 

foretrække. Det kan f.eks. gøres ved, at medarbejderen sammen med brugeren tager 

billederne. Alternativt kan brugeren, inden samtalen begynder, selv tage billederne. Det er 

også vigtigt, at brugeren og medarbejderen har en fælles forståelse for betydningen af 

motivet på billederne. 

 

• Billedmaterialet bør være konkret og tage udgangspunkt i brugeren og dennes 

dagligdag 

• Billedmaterialet kan udformes af enten medarbejderen og brugeren sammen eller af 

brugeren selv 

• Det er vigtigt med en fælles forståelsesramme af symbolerne på billederne 

 

Auditive hjælpemidler 

Auditivt understøttende hjælpemidler er fokuseret mod to tilgange. Da voksne personer 

med kognitive handicap kan have en lang latenstid, fra de hører et spørgsmål, til de afgiver 

deres svar, retter en af tilgangene sig i dialogen sig mod anvendelsen af langsom 

oplæsning. En anden tilgang retter sig mod anvendelsen af lydeffekter til at understøtte de 

enkelte handlingssituationer i spørgsmålene, hvor lydeffekterne kan tilpasses den enkelte 

bruger.  

 

• Langsom oplæsning af spørgsmålene med mulighed for gentagelser 

• Anvend lydeffekter til at understøtte de enkelte handlingssituationer i spørgsmålene 

 

Taktile hjælpemidler 

For svagtseende brugere eller brugere, som kommunikerer taktilt, kan man med fordel 

udforme taktile hjælpemidler. Taktile hjælpemidler skal omhandle ting, som 

medarbejderen og brugeren har en fælles forståelsesramme for. Dette kan eksempelvis 

være en toiletrulle, som betyder at gå på toilettet. Igen bør der tages hensyn til brugerens 

individuelle kognitive niveau. Man kan med fordel i samarbejde med brugeren vælge ting og 

sammen blive enige om deres betydning for derefter at anvende dem i kommunikationen 

bruger og medarbejder imellem. 

 

• Ved brug af taktile hjælpemidler kan brugeren og medarbejderen med fordel vælge de 

taktile hjælpemidler i fællesskab for at sikre den fælles forståelse 
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At skabe kommunikation 
Metoderne er udarbejdet ud fra en tanke omkring ’totalkommunikation’ 

(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 (for mere information se www.totalkommunikation.dk). Tanken 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 taktilt (den taktile sans er lig 

med følesansen) understøttende hjælpeværktøjer. I det følgende afsnit præsenteres de 4 

udviklede metoder. 

 

Metode 1: Pegetavle 

 

 
 

Kernen i denne tilgang til kommunikation er at arbejde med en pegetavle, hvor fokus er 

rettet mod visuelt understøttende hjælpemidler. 

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

spørgsmål, man ønsker, at beboere skal svare på (Her er vist: ”Kan du lide maden på 

boformens navn?”). For at understøtte brugerne visuelt har hvert spørgsmål sit eget 

billede. Vi har valgt under billedet at påsætte 3 smileys, som repræsenterer 

svarkategorierne til de enkelte spørgsmål. Over den røde smiley er skrevet et ’nej’, over den 

gule smiley er skrevet ’nogen gange’ og over den grønne smiley er skrevet et ’ja’. Andre 

symboler i forhold til svarkategorier kan også anvendes. 

 

Brugen af metoden er indrettet sådan, at spørgsmålet først læses langsomt op, og 

herefter spørges brugeren om han/hun har forstået spørgsmålet. Dette skal indikeres med 

en svarafgivelse (Eksempelvis ved verbal kommunikation eller signalgivning). Hvis 

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

spørgsmålet er læst op peges i intervaller af ca. 2 sekunder på først den røde smiley med 

”nej” påtrykt, herefter der peges på den gule med ”nogen gange” påtrykt og til sidst peges 

der på den grønne smiley med ”ja” påtrykt. Af hensyn til brugere med nedsat eller 
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manglende hørelse kan spørgsmålet 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 kan anvendes i kommunikation med brugere, hvis primære kommunikation 

foregår gennem følesansen. Vi har valgt at lade svaret ”nej” være repræsenteret ved, at 

brugeren tager en rød trekant i hånden, svaret ”nogen gange” er repræsenteret ved, at 

brugeren tager en gul kugle i hånden og svaret ”ja” er repræsenteret ved, at brugeren 

tager en grøn firkant i hånden. 

 

Metoden indledes med, at brugeren kort introduceres til brugen af konkreter til 

svarafgivelse. Først gives brugeren trekanten i hånden og informeres om dennes 

betydning, herefter gives kuglen, og til sidst introduceres firkanten. Efter at brugeren har 

haft alle 3 konkreter i hånden, stilles de tilbage på bordet. Herefter bedes brugeren om 

først at tage trekanten svarende til et ”nej”, herefter kuglen svarende til ”nogen gange” og 

endeligt firkanten for at indikere ”ja” i hånden. Tanken er at give brugeren et kort 

indlæringsforløb i brugen af konkreterne, inden samtales igangsættes. Herefter indledes 

samtalen, hvor spørgsmålene langsomt læses op og brugeren svarer ved brug af 

konkreterne. Efter hvert spørgsmål repeteres det afgivne svar for at kvalitetssikre 

brugerens besvarelse.  
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Metode 3: Talking mats 

 

 
 

Denne tilgang til kommunikation tager afsæt i en ’talking mats’ inspireret tavle og er 

målrettet de brugere, som har brug for en visuel fastholdelse af deres afgivne svar. 

Metoden kan bruges ved, at den er opstillet, men den kan også ligge på bordet foran 

brugeren. Metoden tager således både afsæt i, at brugeren selv betjener tavlen og 

fastsætter sine svar eller ved, at personalet hjælper brugeren med det.  

 

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

”nej” og ”nogen gange” er påhæftet. Metoden forløber ved, at brugeren får vist et billede, 

som understøtter det spørgsmål, som man ønsker brugerens vurdering af. Når 

spørgsmålet er læst op, skal brugeren fastsætte sit billedet under den smiley, som han 

eller hun synes er mest passende til spørgsmålet. Denne fremgangsmåde gentager sig, 

indtil samtalen er færdig. Det er ikke altafgørende, at brugeren 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 

medarbejderen flytter billedet hen over svarkategorierne. Efter endt besvarelse 

gennemgås brugerens svar, hvor hver enkelt besvarelse således repeteres. 

 

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

Brugeren har som det første tilkendegivet, at han er en mand. Dernæst har han til det 

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

det næste spørgsmål ’Har personalet på xx (boformens navn) tid til at lytte til dig?’ har han 

svaret ”ja” og til det sidste spørgsmål ’Er du glad for at bo på xx (boformens navn)?’, har 

brugeren svaret ”nej”. De afgivne besvarelser kan nu blive gennemgået sammen med 

brugeren og efterfølgende skrevet ned. 
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Metode 4: Digitalt spørgeskema 

 

 
 

Denne 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. Det digitale 

spørgeskema strækker sig over en række af 5 skærmbilleder. Metoden tager udgangspunkt 

i tanken om visuelt understøttede handlingsforløb og repræsenterer specifikke faglige 

overvejelser omkring brugernes korte koncentrationsevne samt deres evne til at fastholde 

fokus. 

På skærmen præsenteres først et billede og herefter læses et spørgsmålet automatisk op 

og på denne måde støttes spørgsmålet både visuelt og auditivt. Metoden til at registrere 

besvarelsen 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 brugere, som har 

specifikke behov med hensyn til kommunikationsredskaber, eller for de brugere, 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 således, at 

muligheden for at tilkoble f.eks en mus eller andre digitale redskaber er til stede. 

Hvor de 3 tidligere beskrevne metoder uden problemer kan konstrueres af medarbejderne 

selv, kræver denne metode anvendelsen af specielt software. 

 

Opsamling på metoderne 

De fire metoder er alle udarbejdet således, at de kan anvendes i forbindelse med 

indhentning af brugernes vurderinger af eksempelvis tilbuddet, medarbejderne, maden 

etc. De kan derfor med fordel ses som et redskab i en afdækkende proces, hvori man opnår 

en viden om sit eget tilbud på baggrund af brugernes aktive deltagelse. 

 

Som afslutning på denne undersøgelsesguide præsenteres en opmærksomhedsliste, som 

er vigtig at have in mente i arbejdet med undersøgelser blandt voksne personer med 

kognitive handicap.  
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Opmærksomhedspunkter 
 

Hvad skal man gøre: 

 

Generelt 

 

• Det er væsentligt, at spørgsmålene er korte og konkrete 

• Man bør bestræbe sig på ikke at overgå 5 spørgsmål pr. interview  

• Man bør undgå at skifte tema eller emne i samtalen, så koncentrationen ikke forstyrres 

• Man bør udforme spørgsmålene så konkret som muligt og undgå abstrakte ord og 

koncepter 

• Man bør undgå at bruge abstrakte tids- og stedbetegnelser 

• Man bør så vidt muligt undgå at bruge kvantificerende ord, da de kræver et højt 

abstraktionsniveau 

• Undgå at anvende åbne spørgsmål til voksne personer med handicap med et lavere 

kognitivt funktionsniveau 

 

For at opnå valide og troværdige svar 

 

• Man bør være opmærksom på målgruppens tendens til ’føjelighed’ i samtaler med 

autoritetsfigurer 

• Præsenter ’nej’ som den første svarmulighed 

• Gentag spørgsmålene og gennemgå herefter svarene med brugeren 

• Anvend en indledende kognitionstest, hvis man er i tvivl om brugerens evne til at forstå 

spørgsmålene 

• Lad brugeren selv vælge, hvor interviewet skal foregå, gerne et sted hvor I forstyrres 

mindst muligt 

 

Når man anvender visuelle, auditive og taktile hjælpemidler 

 

Ved anvendelse af visuelle hjælpemidler bør man være opmærksom på at: 

 

• Billedmaterialet bør være konkret og tage udgangspunkt i brugeren og dennes 

dagligdag. 

• Billedmaterialet skal udformes af enten medarbejderen og brugeren sammen eller af 

brugeren selv 

 

Ved anvendelse af auditive hjælpemidler bør man være opmærksom på: 

 

• Langsom oplæsning af spørgsmålene med mulighed for gentagelser 

• Anvend lydeffekter til at understøtte de enkelte handlingssituationer i spørgsmålene 

 

Ved anvendelse af taktile hjælpemidler bør man være opmærksom på: 

 

• Ved brug af taktile hjælpemidler kan brugeren og medarbejderen med fordel vælge de 

taktile hjælpemidler i fællesskab for at sikre den fælles forståelsesramme 



Side 14 

Baggrund for projektet 
Undersøgelsesguiden udspringer af rapporten ”Hvad der virker for jer, virker ikke 

nødvendigvis for os”, der er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Danske 

Regioner i foråret 2009.  

Projektet bygger dels på den pædagogiske forskning på området for kommunikation og 

undersøgelser blandt voksne personer med kognitive handicap og dels på medarbejdernes 

erfaringer fra den pædagogiske praksis.  

Formålet med projektet har været at udarbejde en tilgang og en række metoder som vil 

kunne hjælpe voksne personer med kognitive handicaps til deltagelse i undersøgelser, hvor 

de før har haft svært ved at deltage. 

 

Projektet blev gennemført i foråret 2009 og de præsenterede metoder er blevet pilottestet 

på fem regionale boformer i denne periode. 

 

Projektet er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 

 

Såfremt læseren ønsker mere information om projektet, som denne guide udspringer af, 

kan rapporten findes på www.socialkvalitetsmodel.dk eller www.cfk.rm.dk. Derudover kan 

rapporten bestilles ved Center for Kvalitetsudvikling, tlf.: 87 28 49 11. 

 

 

 

 

 



www.cfk.rm.dk 
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