
Bilag 12: 

Brainstorm over valg af dataindsamlingsteknikker 

 

Fokusgruppe Interview  Semistruktureret interview 

 

  Workshop  

- Brug af billeder, video Observation  

 

Deltagende observation                                                                                                        Ustrukturerede interview  

 

Spørgeskema                                                           Standardiserede interview –  

                                                                                    statistisk dataindsamling 

 

Begrundelse for til og fravalg af dataindsamlingsteknikker 

Kvantitativ Til eller fravalgt metoden Begrundelse 

Spørgeskema Fravalg  Spørgeskema er fravalgt, da det 

ikke vil kunne gå i dybden med 

problemstillingen, som der 

ønskes. 

Skandaliserede Interview Fravalg Skandaliserede interview er 

fravalgt, da det ikke giver 

mulighed for at kunne gå i 

dybden med problemstillingen 

om beboernes oplevelse af 

sociale samspil og aktiviteter.  

Observation Fravalg Statistisk observation er fravalgt, 

da der i projektet ønskes en 

beskrivelse af, hvordan beboerne 

under workshoppen interagere 

og ikke yderligere statistik over, 

hvor mange gange en bestemt 

person reagere undervejs.  

Dataindsamlings 
teknikker 



Kvalitativ Til eller fravalgt metode Begrundelse  

Fokusgruppe Interview Fravalg Fokusgruppe interview er god til 

at tage en debat/diskussion op 

om en bestemt problemstilling, 

derfor er den fravalgt, da der i 

projektet ønskes et uddybende 

interview fra hver enkelt beboer 

samt under et fokusgruppe 

interview kan der skabes hierarki 

imellem beboerne og derved 

påvirke resultaterne, ved nogle 

holder sig tilbage med at sige 

noget. 

Ustruktureret interview Fravalg Ustruktureret interview er 

fravalgt, da vi ønsker svar på en 

bestemt problemstilling inden for 

socialt samspil og aktiviteter fra 

flere forskellige beboere, derfor 

er det vigtigt at sikre, at vi får svar 

på de forskellige områder og ikke 

lader beboerne styre interviewet.  

Observation Fravalg Observation uden deltagelse er 

fravalgt, da det kan påvirke 

beboerne at en observatør sidder 

og tager noter undervejs, uden at 

være en del af workshoppen. Det 

kan påvirke beboerne til at føle 

sig overvåget og vil reagere 

anderledes i bestemte 

situationer.   

Workshop med billeder Tilvalg Workshop er valgt til, på grund af, 

at det er en god metode til at få 

beboerne til at tænke kreativt og 

”tænke ud af boksen”, som kan 

skabe en god mulighed for at 

finde nye løsninger til 

trivselsskærmen, som er en del af 

problemstillingen. I workshoppen 

er der valgt at anvende billeder til 

inspiration af socialt samspil og 



aktiviteter.  

Deltagende observation med 

feltnoter 

Tilvalg Deltagende observation er valgt, 

da det kan give et indblik i, 

hvordan beboerne interagere 

med hinanden under 

workshoppen, som kan have en 

påvirkning på vores resultater. 

Det er valgt at det skal være 

deltagende observation, hvor 

observatøren er en del af 

workshoppen, for at beboerne 

ikke skal føle de bliver observeret 

og vil reagere anderledes i 

forskellige situationer.  

Semistruktureret Interview Tilvalg Der er valgt at foretage 

semistruktureret interview på 3 

forskellige plejehjem med 4-5 

beboere på hvert plejehjem. 

Dette grundet af, at der er 

interesse i at finde ud af hver 

enkelt beboeres oplevelse af 

socialt samspil og aktiviteter. 

Derfor er spørgsmålene i 

interviewguiden delvist 

struktureret, som er en hjælp til 

intervieweren, for at huske at 

komme rundt om kernen i 

problemstillingen, men der er 

mulighed for at beboerne selv 

kan komme med noget inden for 

emnet, som intervieweren ikke 

havde set komme eller tænkt på.  

 


