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 Disse retningslinier skal bruges sammen med skemaet til kritisk 
litteraturgennemgang af kvalitative undersøgelser og er udviklet af McMaster 
University Occupational Therapy Evidence Based Research Group (Law et al. 
1998). De er udfærdiget i grundlæggende termer, som kan forstås af klinikere, 
studerende og forskere. 

 Hvor det er muligt, er der brugt eksempler og konkrete anvisninger i forhold til 
brugen af retningslinierne, for at hjælpe læseren til bedre at forstå processen i 
kritisk litteraturgennemgang. 

 Retningslinierne er angivet for såvel spørgsmålene i venstre side af skemaet, som 
instrukser/spørgsmål i højre side ud for hver komponent. 

 
 
 
 
 

Introduktion 

Komponenter i kritisk litteraturgennemgang

Reference 
 Opgiv den fulde titel (på originalsproget), alle forfattere (efternavn, forbogstaver), 

fuld titel på tidsskriftet, årstal, volume # og side #. 
 Dette skal muliggøre, at en anden person let kan finde den samme artikel. 

 

Studiets formål
 Blev formålet med undersøgelsen tydeligt fremsat? – Formålet er ofte udtrykt i 

kortfattet form i resumeet allerforrest i artiklen og senere mere uddybet længere 
nede i teksten. Formålet kan være formuleret som et forskningsspørgsmål eller 
som en hypotese. 

 Et klart udsagn hjælper til at afgøre om emnet er vigtigt, relevant og har interesse. 



Litteratur 
 Blev relevant baggrundslitteratur gennemgået? – Litteratur, som beskriver den 

forskning, som måtte danne baggrund for studiet, bør være indeholdt i artiklen. 
Den bør give en sammenstilling af relevant information, såsom tidligere 
arbejder/forskning samt en diskussion omkring den kliniske betydning af emnet. 

 Dette vil afsløre huller i den tilgængelige viden og forskning i det pågældende emne 
og således argumentere for studiets nødvendighed. 

 Hvilke områder af ergoterapi blev undersøgt? – Angiv de(t) ergoterapeutiske 
praksisområde(r), som forskeren har interesse i, eller hvordan dette studie hænger 
sammen med ergoterapeutisk praksis. Sidste punkt ”Aktivitet” refererer til den 
konkrete aktivitet, som ønskes undersøgt, jf. ”aktivitets-aksen” i ICF. (O.A.) 

 Overvej hvorledes studiet kan overføres til ergoterapeutisk praksis og/eller din 
egen situation, før du fortsætter. Hvis det ikke er anvendeligt eller kan overføres, 
så gå videre til næste artikel. 

 

Studiedesign 
 Der er mange forskellige typer af forskningsdesigns. Disse retningslinier fokuserer 

på de mest almindelige kvalitative designtyper, som anvendes inden for 
rehabiliteringsforskning. 

 De væsentligste egenskaber ved de forskellige designtyper opridses for at hjælpe 
med til at bestemme, hvilket der benyttes i det studie, der er under gennemgang. 

 Adskillige temaer kan overvejes i forhold til at belyse et givent designs egnethed. 
Nogle af nøglepunkterne, som er oplistet i selve skemaet, diskuteres her nedenfor. 

 

Designtyper 
 

1. Etnografisk 
 Etnografisk studiedesign er en velkendt form for kvalitativ forskning inden for 

antropologi, og fokuserer på spørgsmålet: ”Hvad er kulturen i en gruppe 
mennesker?”. Målet for etnografisk forskning er at fortælle den fulde historie om 
en gruppes dagligliv, at identificere de kulturelle betydninger, overbevisninger og 
mønstre, som findes i gruppen. Kultur er ikke begrænset til etniske grupper, og 
etnografer studerer kultur i organisationer, programmer og grupper af mennesker 
med samme sociale problematikker såsom rygning og stofmisbrug. På 
sundhedsområdet beskrev Krefting (1989) en handicap etnografi som en strategisk 
forskningsindsats, der fokuserer på et særligt menneskeligt problem og på de 
aspekter af livet i gruppen, der påvirker problemet.  

Eksempel: Et kvalitativt etnografisk studie blev udført for at udforske proces og 
udfald af et beskæftigelsesprogram for ældre med demens. Data fra observationer, 
interviews med patienter og personale og løbende noter blev analyseret med henblik 
på at afdække muligheder og barrierer for gennemførelse af et beskæftigelsesprogram 
på et daghospital. (Borell, Gustavsson, Sandman & Kielhofner, 1994). 
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2. Fænomenologisk 
 Fænomenologisk studiedesign besvarer spørgsmålet: ”Hvordan er det at have en 

bestemt erfaring?”. Det vil søge at forstå fænomenet i den levede erfaring – som 
kan være relateret til en følelse, såsom ensomhed eller depression, eller til at være 
en del af en organisation eller gruppe. Antagelsen bag fænomenologi er at uddrage 
essentiel viden af erfaring, der deles af andre. Det udspringer af socialvidenskab 
og kræver, at forskeren træder ind i individets livsverden og bruger sit eget selv til 
at fortolke individets (eller gruppens) erfaring. 

Eksempel: En fænomenologisk tilgang blev valgt til at udforske de levede erfaringer 
hos ergoterapeutstuderende i deres første års praktik. Studiets fokus var på 
tilegnelsen af kulturelle kompetencer. Data blev opsamlet via individuelle interviews 
ved start (baseline) og efter praktikken, suppleret med de studerendes 
journaloptegnelser. To hovedtemaer trådte frem vedrørende definitionsspørgsmål 
omkring begrebet kultur og de studerendes egen identitet inden for et komplekst 
kulturelt samfund (Dyck & Forwell, 1997). 

 

3. Grounded Theory (GT) 
 Grounded Theory forskning fokuserer på den opgave, der består i at konstruere 

teori og verificere denne. Den induktive natur som ligger i kvalitativ teoridannelse. 
Den vil søge at identificere de sociale processer, der findes i kernen af sociale 
processer. Glaser & Strauss udviklede en forskningsproces, der drager forskeren 
ind i og tæt på den virkelige verden for at sikre sig, at resultaterne er forankrede i 
den sociale verden, som de mennesker, der studeres, lever i. Denne form for 
studiedesign er almindelig i sygeplejeforskning. 

Eksempel: En dataanalyse med udgangspunkt i teoribaseret forskning (Glaser & 
Strauss, 1967), blev benyttet til at undersøge glædebringende oplevelser hos personer 
med skizofreni. Ni deltagere blev interviewet med fokus på deres beskrivelser af, hvad 
der bragte dem glæde. De temaer der udsprang af dataanalysen hjalp ergoterapeuter 
til at få en bedre forståelse af glædesfulde oplevelser hos personer med skizofreni og 
de faktorer, der var karakteristiske for disse oplevelser. (Emerson, Cook, Polatajko & 
Segal, 1988). 1

 

4. Aktionsforskning med deltagelse (Participatory Action Research 
PAR): 

 PAR er en tilgang til forskning og social forandring, der oftest opfattes som en 
kvalitativ forskningsform. PAR involverer individer og grupper, som forsker i deres 
egne liv, kulturelle betingelser og erfaringer. De reflekterer over deres egne 
værdier, delte realiteter, kollektive meninger, behov og målsætninger. Der 
genereres viden, og styrker genvindes via bevidste handlinger, som understøtter, 
opbygger og frisætter personer og grupper. Forskeren er i et partnerskab med 
deltagerne igennem hele forskningsprocessen.  

Eksempel: Et PAR studie involverede forskere, som arbejdede med forældre til 
handicappede børn med henblik på at opdage omgivelsesmæssige situationer, som 
repræsenterede betydelige udfordringer for deres børn. Via fokusgrupper og 

                                                 
1 En dansk reference til dette begreb kan findes på følgende internet-adresse: http://www.fysio.dk/sw649.asp. Se evt. 
også http://www.phys.au.dk/~hpg/Manual1.doc og http://www.crf-au.dk/page259.asp. (o.a) 
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individuelle interviews med 22 familier identificerede deltagerne omgivelsesfaktorer, 
der enten støttede eller hindrede daglige aktiviteter hos deres børn. Deltagerne 
mødtes, efter at interviewsene var fuldført, for at udfærdige en forældrestøtte og en 
støttegruppe, som fortsat advokerer for ændringer i miljøet i denne sammenhæng. 
(Law, 1992). 
 

5. Andre designs: 
 Der er beskrevet mange andre former for kvalitative studiedesigns i litteraturen. 

De kommer fra forskellige teoretiske traditioner og discipliner, og nogle er 
udvidelser af de mest populære etnografiske og fænomenologiske designs. Nogle af 
de oftest sete designs i kvalitativ litteratur er: Heuristisk, etnometodologisk, 
hermeneutisk, økologisk psykologisk og social interaktions design. Læsere, som er 
interesserede i disse forskningsdesigns, henvises til bibliografien bagest i dette 
dokument.  
 

Studiedesignets egnethed: 
 Valg af kvalitative forskningsdesigns burde finde sted i overensstemmelse med 

følgende: 
 Overbevisninger og verdensanskuelser hos forskeren; eksempelvis at den 

kvalitative forsker sædvanligvis udtrykker en interesse i at forstå den sociale 
virkelighed set fra deltagernes synspunkt og understreger den kontekst, hvori 
begivenhederne finder sted og har mening. 
 Naturen af de ønskede resultater; sædvanligvis søger den kvalitative forskning 

mening og forståelse, hvilket bedst beskrives i narrativ form. 
 Dybden af forståelse og beskrivelse som kræves omkring deltagerne; 

Eksempelvis vil kvalitativ forskning ofte søge at udforske et emne eller et område i 
dybden med vægtlægning på den information, der kan fås fra de personer, der 
direkte erfarer eller er engageret i emnet. 
 Den anvendte type af ræsonnement: Kvalitativ forskning er ofte orienteret mod 

teorikonstruktion, og ræsonnementet bag dataanalysen er ofte induktiv, dvs., at 
fundene udspringer fra data.  
 Crabtree og Miller (1992) påpeger, at den bedste metode til at fastslå om valget 

af et bestemt kvalitativt forskningsdesign, er det bedst egnede, er at spørge, 
hvordan det emne, som har interesse, normalt deles i gruppen eller kulturen, som 
undersøges. Hvis informationer om, hvordan klienter responderer på 
ergoterapeutisk intervention sædvanligvis deles via diskussion og narrativ 
historiefortælling blandt de individuelle terapeuter, så kan en fænomenologisk 
tilgang være den bedst egnede måde at studere dette emne på. 
 Blev der identificeret et teoretisk perspektiv? – Det teoretiske perspektiv og 

tænkningen hos forskeren kan påvirke studiet. Forskeren har på forhånd 
begrebsmæssig viden om det undersøgte fænomen og bør formidle sig åbent 
herom.  
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Kvalitative metoder 
 Et antal forskellige metoder anvendes af de, som bedriver kvalitativ forskning for 

at få besvaret forskningsspørgsmålene. De mest anvendte beskrives her med 
fordele og ulemper for hver af dem. 

 

1. Deltagerobservation 
 Den deltagende observatør bruger observation til at forske i en kultur eller en 

situation indefra. Observatøren bruger ofte en længere tidsperiode i selve det 
miljø, der skal studeres, og optager ”feltnotater” af sine observationer. Denne type 
af forskning kan kaldes ”feltstudier”, idet det har sin rod i social og kulturel 
antropologi. 

 Deltagerobservation er brugbar, når fokus for interesseområdet er på, hvorledes 
aktiviteter og interaktioner inden for det givne miljøs rammer er meningsbærende i 
forhold til holdninger og adfærd. Det passer til den antagelse, at alle i en gruppe 
eller organisation påvirkes af de holdninger og forestillinger, de tager for givet. 
Metoden anses derfor for at være det bedste valg, hvis situationen eller 
interessefeltet er skjult for den almindeligt tilgængelige viden, og når der er 
forskelle på det, folk siger, og det de gør. 

 Deltagerobservation kan være både tidsmæssig og økonomisk kostbar, fordi det 
kan tage lang tid at afdække de skjulte betydninger i situationer eller kontekst. 

 

2. Interviews 
 Et interview indebærer en eller anden form for verbal udveksling. Deltageren 

forsyner forskeren med information gennem denne udveksling eller konversation. 
Non-verbal adfærd og konteksten for interviewet beskrives af forskeren og bliver 
en del af datamængden.  

 Et andet ord, der ofte ses anvendt i kvalitative studier, er ”nøgle-informant 
interviews”, som refererer til den specielle karakter, den givne informant har – 
udvalgt af forskeren på grund af et vigtigt eller mønsterbrydende synspunkt, 
status i kulturen eller organisationen og/eller indsigt i det, som ønskes studeret. 

 Kvalitative interviews lægger vægt på at lytte og følge retningen hos 
deltageren/informanten. Man benytter en mængde åbne spørgsmål med henblik 
på at indkredse så megen information som muligt i det tilgængelige tidsrum.  

 Interviews kan udføres relativt hurtigt, med få omkostninger og er brugbare, når 
et bestemt emne skal udforskes i dybden. En ulempe ved interviewformen er dog i 
relation til barrierer i forhold til sprog. Typen af spørgsmål, der stilles (og måden 
de stilles på (o.a.)), vil afgrænse informantens respons, hvilket altid bør 
medinddrages i forskerens overvejelser.  

 

3. Fokusgrupper 
 Betegnelsen fokusgruppe henviser til interview af en gruppe af personer/deltagere 

om et bestemt interesseområde.  
 Der gælder samme regler og principper ved fokusgruppe-interview som ved 

enkeltperson-interview – altså brug af åbne spørgsmål og fokus på at lytte og lære 
af deltagerne. 
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 Fokusgrupper er brugbare, når der ønskes mange synspunkter eller gensvar på et 
specifikt emne eller tema. Der kan opsamles mange gensvar på en kortere tid, end 
det er muligt ved enkelt-person interviews. Desuden har forskeren mulighed for at 
observere de interaktioner, der optræder gruppens medlemmer imellem. 

 Ulemper ved fokusgruppe-interview knytter sig til mulige begrænsninger, der kan 
optræde i forhold til gruppe-oplevelsen hos den enkelte deltager. Desuden bør 
intervieweren have gode færdigheder med hensyn til gruppeprocesser og 
interviewteknikker, for at sikre at forehavendet lykkes. 

 
4. Historisk 

 Historisk forskning indebærer studie og analyse af data fra forgangne hændelser. 
De specifikke metoder, der anvendes, er åbne og fleksible, fordi formålet er at 
lære, hvordan tidligere tiders intentioner og begivenheder knyttede sig til deres 
betydning og værdier. Historikeren erfarer noget om bestemte personer på 
bestemte tidspunkter og steder, hvilket giver enestående muligheder for at 
erkende noget om interesseområdet. 

 Historisk forskning kan bidrage med væsentlige informationer omkring fortidens 
indflydelse på nutidige og fremtidige begivenheder.  

 Det er en vanskelig forskningsmetode, som kræver at forskeren indgår i en dybde-
lærings proces med henblik på at blive tæt involveret i dataindsamlingen og at 
kunne forholde sig kritisk til tekster. Forskeren i historikerens rolle skal 
tydeliggøre alle observationer og fortolkninger. 

 
 

5. Andre 
 Andre metoder indenfor kvalitativ forskning indebærer kortlægning af kulturelle 

miljøer og begivenheder; optegnelser, enten i form af lydbaserede eller visuelle 
teknikker; livshistoriefortællinger (biografier) samt genogrammer (slægtstavler 
(o.a.)). Nogle forskere anser oversigtsbeskrivelse og åbne spørgeskemaer for i natur 
at være kvalitativ metode, hvis det primære formål er at ”lytte” eller lære om 
interesseområdet fra deltagerne/klienterne selv. 

 

Udvælgelse af undersøgelsesdeltagere 
 Blev processen beskrevet i forhold til formålstjenstlig udvælgelse? – Udvælgelse 

(sampling) i kvalitativ forskning tjener et bestemt formål, og den proces, der blev 
valgt til at udpege deltagere, bør være tydeligt beskrevet. Den målrettede 
udvælgelse udpeger deltagere af bestemte grunde (f.eks. kulturel sammenhæng, 
erfaring etc.), og ikke efter et tilfældighedsprincip. 

 Der er adskillige udvælgelsesmetoder i kvalitativ forskning: De anvendte strategier, 
som forskeren har valgt, bør være forklaret og skal kunne relateres til studiets 
formål. Hvis forskningen f.eks. skal give indsigt i, hvorledes deltagerne og deres 
familier påvirkes af et behandlingsprogram, ville en målrettet udvælgelsesmetode 
søge at få så stor bredde i synspunkter og perspektiver. Hvis formålet på den 
anden side er at gå i dybden med et emne, f.eks. at undersøge det store antal 
faktorer og interaktioner der er involveret i en familie, når der skal tages 
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beslutning om, hvor og hvornår et ældre familiemedlem skal på plejehjem, er det 
sandsynligvis bedre at anvende ”nøgle-informant” princippet. 

 Blev udvælgelsesprocessen fortsat, indtil der optrådte datamætning? – Et vigtigt 
mål for samplestørrelse i kvalitativ forskning er ofte det punkt, hvor der opnås 
teoretisk mætning af data eller redundans. Forskeren bør indikere, hvordan og 
hvornår beslutningen, om hvorvidt der var tilstrækkeligt med data til at nå målet 
med undersøgelsen og datamætning, begyndte at opstå. 

 Udvælgelsesprocessen bør være fleksibel og udvikle sig i takt med selve studiet, 
indtil man har nået det punkt, hvor der findes datamætning i temaer, der opstår 
undervejs. 

 Blev der opnået informeret samtykke? – Forfatterne bør beskrive de etiske 
procedurer, inklusive hvorledes informeret samtykke blev opnået samt temaer 
vedrørende fortrolighed. 

 

Dataindsamling 
 Klarhed i beskrivelserne? – I kvalitativ forskning skal læseren efterlades med 

følelsen af personligt at opleve begivenheden, eller det fænomen der undersøges. 
Det kræver en klar og levende beskrivelse af de vigtige elementer, som er 
forbundet med studiets data, nemlig deltagerne, sted og omgivelser samt forskeren 
selv. 

 Forskeren inkluderer relevante data om deltagerne, ofte i form af demografiske 
baggrundsoplysninger. Denne unikke karakteristik af nøgle-informanterne hjælper 
ofte til at forstå, hvorfor netop de er blevet udvalgt. Informanternes troværdighed 
bør være undersøgt. Specielt for kvalitativ forskning gælder det, at type og niveau i 
deltagernes medvirken også bør findes beskrevet.  

 Kvalitativ forskning ser ”forskeren som redskab”, hvorved forstås, at forskerens 
brug af sig selv er et primært værktøj til dataindsamling. Dokumentation af 
forskerens vidensmæssige belæg og hans tidligere erfaringer fra observationer, 
interview og kommunikation bør angives for at sikre læserens tillid til processen. 
Forskerens rolle(r), grad af deltagelse og relationer med øvrige deltagere skal også 
beskrives, idet disse faktorer kan få indflydelse på resultaterne. 

 Forskeren bør udrede sine antagelser om emnet, der studeres (”parentetiske 
antagelser) for at tydeliggøre forskerens egne synspunkter vedrørende emnet. 

 En vidtgående og levende beskrivelse af deltagere, sted og forsker skulle give 
læseren en forståelse for emnets eller fænomenets ”totale billede”. Ethvert 
manglende element bør noteres ned. 

 

Procedure-stringens 
 Blev der udvist stringens i forhold til dataindsamlingen? – Forskeren bør klart 

beskrive de procedurer, der var med til at sikre, at data blev registreret korrekt, og 
data er repræsentative for ”det totale billede”. Alle kilder til information, som 
forskeren har brugt, bør være beskrevet. 

 Det bør være muligt for læseren at beskrive data-indsamlingsprocessen inklusive 
områder vedrørende data-indsamlingsmetoder, oplæring af indsamlere, 
tidsforbrug under indsamlingen og datamængden. 
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Analyse af data 
 

Analytisk præcision  
 Var dataanalysen induktiv? – Forsker(ne) bør beskrive vejen fra data til fund. 
 Forfatterne bør angive, om der var fleksibilitet i data-indsamlingsprocessen, 

således som den responderede på ændringer eller nye tendenser i data. 
 Der anvendes forskellige metoder til at analysere kvalitative data – læseren bør 

være i stand til at identificere de anvendte metoder i studiet, og bedømme om 
metoderne var egnede i forhold til det givne studie. 

 Fundene var i overensstemmelse med og afspejlede data? – De temaer, som 
forskeren udviklede, bør være logisk sammenhængende med data og bør afspejle 
dem. Der bør være en afklaring af, om temaerne er indeholdt i alle de eksisterende 
data, og data bør være korrekt tilskrevet temaer/koder. 

 

Efterprøvningsmuligheder 
 Er beslutningsvejene og regler beskrevet? – Forskerens ræsonnementsproces 

under analysefasen bør være klart beskrevet. Det er vigtigt, at kunne forstå den 
proces, der er med til at identificere kategorier eller fælles elementer, mønstre, 
temaer og sammenhænge i data, fordi den er kompleks. Processen kan bedst 
udtrykkes ved at benytte sig af en beslutningsprocedure eller ”audit”, som 
registrerer beslutninger taget i løbet af processen, inklusive udvikling af metoder 
til at omdanne data til kategorier eller koder. 

 Blev transformation af data til temaer/koder relevant beskrevet? – 
Beslutningsproceduren bør også angive, hvorledes data blev transformeret til 
koder, som er repræsentative for temaer og sammenhænge, der opstår undervejs, 
og som giver et billede af det studerede fænomen. Den kvalitative forsker vil ofte 
benytte sig af en specifik analysemetode, såsom en skabelon eller et 
redigeringsark (Crabtree & Miller, 1992). De anvendte metoder bør være fuldt ud 
beskrevet. 

 Begrundelser for udvikling af temaer bør være beskrevet. 
 Disse trin i auditeringen af analyseprocessen giver belæg for at sige, at fundene er 

repræsentative for data som helhed. 
 

Teoretiske sammenhænge 
 Fremkom der et meningsfuldt billede af det undersøgte fænomen? – Fundene bør 

klart beskrive teoretiske ideer, sammenhænge mellem ideer og integration af 
sammenhænge mellem betydninger, som udsprang af data med henblik på give et 
meningsfuldt billede af det studerede fænomen. Læseren bør være i stand til at 
forstå ideer og relationer, inklusive de teoretiske rammer, som forskeren angiver. 
Fundene bør give god mening i forhold til allerede kendt viden om det studerede 
fænomen, og viden om ergoterapi i almindelighed.  
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Troværdighed 
 Undersøgelsens troværdighed sikrer fundenes kvalitet. Det øger læserens tiltro til, 

at fundene er opmærksomheden værdig. Mange forskellige strategier tages i brug i 
kvalitativ forskning for at etablere troværdighed (Krefting, 1991), og forskerne bør 
angive hvilke, der har været benyttet. 

 Blev triangulering beskrevet? – En væsentlig gruppe af strategier til forøgelse af 
troværdighed er triangulering. Heri indgår flere kilder og perspektiver for at 
reducere risikoen for systematisk bias. Der er fire typer af triangulering: 
 Ved kilder – data indsamles fra forskellige kilder, f.eks. personer eller andre ressourcer. 
 Ved metoder – forskellige dataindsamlingsstrategier benyttes, såsom individuelle 

interviews, fokusgruppe interview og deltagerobservation.  
 Ved forsker – som betyder, at der har været mere end en forsker tilknyttet til 

dataanalysen og/eller udvikling og test af kodeskemaer. 
 Ved teorier – der inddrages flere teorier og perspektiver under dataanalysen og 

fortolkningen. 
 Anvendtes kontrol med deltagere for at verificere resultater? – Deltagerne bør validere 

forskerens fund. Dette kan gøres på mange måder, her i blandt udsending af en skriftlig kopi af 
fundene til hver enkelt deltager eller afholde et opfølgningsmøde eller en fokusgruppe. De 
metoder, der har været anvendt, bør være angivet.  

 

Konklusioner 
 Svarede konklusionerne til undersøgelsens resultater? – Konklusioner bør være i 

overensstemmelse og sammenhæng med de fund, der er angivet af forskeren. Alle fund bør 
være diskuteret og placeret i sammenhængen. 

 Bidrog resultaterne til teoriudvikling og fremtidig ergoterapeutisk praksis og forskning? – 
Studiets slutninger bør give mening for læseren og bør hjælpe denne til at forstå de teorier, der 
blev udviklet. De bør give indsigt i de væsentlige professionelle temaer, der opstår for 
ergoterapeuter. Forfatterne bør tilbagerelatere fundene til eksisterende litteratur og teoretisk 
viden om ergoterapi. Implikationer og rekommendationer bør udtrykkeligt kobles til 
ergoterapeutiske praksis og anvisninger for forskning. 
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