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1. PROBLEMBAGGRUND                             
 
I en praktik oplevede én fra gruppen, det at være konsulent for en familie, der træne-
de efter The Family Hope Centers principper1 (herefter benævnt FHC). Det starte-
de en snak i gruppen om, hvordan det er at træne sit eget barn. Vi har talt om, hvor-
dan familielivet påvirkes, når man både skal være primær behandler2 for sit barn og 
varetage de opgaver, man har som mor og far. Hvorfor vælger nogle dette, og hvad 
ligger til grund for deres valg? Hvor får forældrene til børn med hjerneskade3 ener-
gien fra til selv at træne? Afspejler forældrenes personlighed sig i, om de vælger det 
offentlige behandlingstilbud4 eller hjemmetræning5? Er det offentlige behand-
lingstilbud ikke godt nok? Hvordan støtter ergoterapeuter, som har kontakt med fami-
lierne forældrene i hjemmetræningen? 
 

Hvordan påvirkes familiens roller og aktiviteter? Den tanke blev vi vældig 
optaget af. - Der må ske nogle ændringer i familiens aktiviteter, når foræl-
drene vælger at hjemmetræne deres barn. Vi mener, disse ændringer i 
familiestrukturen og hverdagen må være afhængige af, hvilken metode 
man vælger. Derfor ønskede vi at finde ud af, hvilke muligheder forældre-
ne har for at hjemmetræne deres barn. 

 
Petö, Marte Meo og Morales er metoder, vi har stiftet bekendtskab med i undervis-
ning og praktikker. Det er metoder som, ud over at blive benyttet i det offentlige be-
handlingstilbud, også kan bruges af forældre. For at øge vores kendskab har vi på 
biblioteket og på internettet (Googles, Yahoo) søgt på metodernes navne.  
Petö-pædagogikken er en grundlæggende tanke om, at personlighedsudviklingen 
starter i det tidlige forældre-barn-samspil gennem barnets aktivitet og forældrenes 
reaktion derpå. Det har netop betydning for barnets personlighedsudvikling, kommu-
nikation, mentale og sociale færdigheder. (Kabel 1997:9-28) 
Marte Meo er analyse af samspil og kommunikation mellem barn og voksen gennem 
observation. Målet er at forbedre kommunikationsmønsteret og styrke tilknytningsfor-
holdet mellem barn og voksen. Et godt og sundt samspil udvikler psykisk sunde børn. 
(Sørensen 1998:kap.1) 
Castillo Morales konceptets mål er, at styrke og udvikle de potentialer barnet har 
gennem neuromotorisk kropsterapi, orofacial regulationsterapi og anvendelse at ga-
neplader. Det gøres i tæt samarbejde med forældre og ikke uden barnets accept. (Er-
goterapeuten 12 2002:12-14, www.castillomoralesvereinigung.de) 

Disse metoder bruges ofte i eller i samarbejde med det offentlige behand-
lingstilbud. Det betyder, det er de offentlige behandlere6, der har det 

                                        
1 FHC er et behandlingsprogram, der er udsprunget af til The Institutes for the Achivement of Human Potential 
(IAHP), også kendt som Doman-metoden, se yderligere på s.2.   
2 Primær behandler definerer vi som forældre, der træner deres barn i hjemmet. Forældrene har det fulde behand-
lingsansvar men kan modtage vejledende og økonomisk hjælp fra det offentlige system.  
3 Vi vælger denne benævnelse, fordi barnet ikke ER men HAR en hjerneskade. Barnet er et menneske med funk-
tionsnedsættelse, der er unikt og besidder mange potentialer. (Townsend 2002:27) For læsevenlighedens skyld 
skriver vi fremover blot ”barnet”. 
4 Det offentlige systems tilbud til børn med hjerneskade, f.eks. specialbørnehaver og medicinsk behandling. Det 
offentlige system har det grundlæggende behandlingsansvar. 
5 Træning/behandling, som forældrene selv giver barnet i hjemmet. Forældrene er primære behandlere.  
6 Teamet omkring barnet i det offentlige behandlingstilbud. Det er fagpersoner som f.eks. pædagoger, læ-
ger og terapeuter. 
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grundlæggende behandlingsansvar. Disse forældre udøver ikke 
hjemmetræning, i forhold til vores definition. 

 
Odense kommune har som alternativ til Fynsordningen, - amtets tilbud om special-
børnehave, lavet en forsøgsordning. Forsøgsordningen er et tilbud til forældre, som 
ønsker at passe og træne deres barn hjemme. Udgangspunktet for behandlingen er 
10 timers fysio- og ergoterapi i hjemmet. Den ene forælder får tabt arbejdsfortjeneste 
(Uddrag af Børn- og ungeudvalgets Forsøgsordning, J.nr 16.03.16Ø00-2-01).  
På www.SKODA.dk, infomedia, har vi fulgt debatten om ordningen i Fyns Stiftstiden-
de.  
 

Idet, der er så megen behandling udført af offentlige behandlere, fravæl-
ger vi denne gruppe forældre, i det de ikke har det fulde ansvar for be-
handlingen. 

 
Gennem tv-mediet kender vi til The Institutes for the Achivement of Human  Po-
tentials programmer (IAHP) - også kendt som Doman-metoden. På internettet har vi 
via Pubmed, Googles og Yahoo søgt på ”Doman” og ”IAHP” for at få mere viden om 
metoden. Her har vi fået kendskab til www.hjerneaktiv.dk, som er en forældreforening 
for genoptræning af børn efter IAHP-programmerne. På www.bibliotek.dk har vi på 
de samme søgeord fundet tv-udsendelser om metoden.   
IAHP er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Glenn Doman i 1955. Program-
merne bygger på teorien om, at hjernen gror ved brug, og barnet skal igennem de 
samme udviklingsfaser, som det raske barn. Det sker via et individuelt tilrettelagt 
program, hvor syn, hørelse, følesans, mobilitet, sprog og motorik trænes. Træningen 
varetages af forældrene, da det er dem, som kender barnet bedst. (www.hjerneaktiv.dk, 
udsendelserne ”Marlin” og ”Sagen ifølge Sand”).  
FHC er udsprunget af IAHP. Gennem research på www.familyhopecenter.org og 
www.hjerneaktiv.dk ser det ud til, træningsprincipperne er ens for de to typer pro-
grammer. Når FHC-forældre definerer forskellen, siger de, FHC vægter kommunika-
tion og familielivet mere.  
 
Den 3.april 2003 deltog vi i en debataften om IAHP. Der var et spørgepanel beståen-
de af en læge, to forældre, - den ene trænede efter IAHP, den anden benyttede det 
offentlige behandlingstilbud. Vi håbede at få inspiration til opgavens indfaldsvinkel fra 
forældrene. De IAHP-forældre, der udtalte sig, udtrykte frustration over, deres børn 
ikke udviklede sig gennem det offentlige behandlingstilbud. De følte sig magtesløse 
overfor, systemet ikke lyttede til dem, som de ”eksperter i deres børn” de er som for-
ældre og følte sig ikke respekteret for deres valg. 
 

Vi oplevede stemningen meget spændt, og blev her klar over, hvor følsomt 
emnet er. Derudover er vi som kommende ergoterapeuter en del af det 
system, forældrene ikke føler sig respekteret af. Derfor tænkte vi det nemt 
kunne blive en negativ oplevelse, hvis vi sammen skulle tale om IAHP-
programmet og dettes påvirkning af familiens aktiviteter.  
Efter mødet med forældre der hjemmetræner, blev vi meget interesserede 
i, hvad der får forældre til at hjemmetræne deres barn.  
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Da IAHP og FHC er de eneste metoder, vi har fået kendskab til, hvor for-
ældrene er primære behandlere, er det blandt de forældre, vi vil søge vo-
res repræsentanter7 i projektet! 

 
For at forstå hvad det er, der sker i forældrene, har vi søgt at finde litteratur, der 
handler om, hvordan det er at have et barn med hjerneskade. Vi har søgt i forskellige 
databaser (bl.a. www.Bibliotek.dk, www.ODIN.dk, www.SKODA.dk) samt fagblade 
(Ergoterapeuten og Fysioterapeuten). Vi har f.eks. søgt på ”handicap”, ”hjerneskade-
de børn”, ”forældre” og ”rehabilitering”. Vi har fundet bøger og artikler, hvor forældre 
eller de voksne børn selv har beskrevet deres situation. – Disse har vi taget ud-
gangspunkt i, da de er førstehåndsberetninger, og vi derfor finder dem troværdige. Vi 
har læst beretningerne, for at få indsigt i forældrenes verden, som baggrund for at 
forstå deres valg, - samt at kunne møde dem med empati.  
 
Den 10. april 2003 havde vi et interview med ledende ergoterapeut i Fynsordningen, 
Helle Grøndahl (HG), for at få inspiration til vores videre problemudredning.  
Nedenstående er et sammenkog af interviewet, hvilket er underbygget med litteratur, 
sidstnævnte er citeret i kursiv. 
”Det er ikke uvidenhed, når forældrene oplever, at der er for få tilbud til genoptræning 
af deres børn. Der er et tydeligt misforhold mellem behovet, og det vi kan tilbyde”, 
overlæge på børneafsnittet, Hammel Neurocenter, Troels Lyngby. (Mangel på hjælp, JP, 
020902). 
HG mener, det dels skyldes økonomi, dels handler om prioritering af ressourcerne i 
de eksisterende rammer. Man kan bedre prioritere disse, hvis man kender forældre-
nes behov. Man må, som forælder og offentlig behandler, være villig til at indgå dia-
log om, hvad man hver især kan tilbyde.  
En mors kritik af det offentlige behandlingstilbud er netop at ”Ingen fortalte hende, 
hvad hun selv kunne yde for at hjælpe med at gøre hendes datter rask. Hun kunne 
ikke acceptere, at der ikke var noget, hun som mor kunne gøre for sit barn” (En læge 
og en mor i hver i sin verden, Fyns Stiftstidende, 111102).  
Tendensen i samfundet er, man vil have medbestemmelse og indflydelse. ”Vi har he-
le tiden ønsket, at der skulle være en frihed for os forældre til at vælge, hvad vi selv 
mente var det bedste for vores barn”, udtaler en forælder (Forældre får støtte til omstridt 
metode, Fyns Stiftstidende, 131102).  
HG mener, at når forældre vælger selv at hjemmetræne, må det være udtryk for en 
iboende kraft. Hvis man kunne udnytte den bedre i forældresamarbejdet, ville det of-
fentlige behandlingstilbud blive mere helhedsorienteret.  
Forældrene udtrykker ønske om, de offentlige behandlere er mere åbne og siger, 
hvor langt de tror, barnet kan nå udviklingsmæssigt. Forældrene ønsker at få håb 
om, deres barn bliver bedre - noget at kæmpe for. ”Min tillid, og angst er stor / Men 
jeg kan godt bruge opmuntrende ord / Og hvis du viser, at du stoler på / At det nok 
skal komme til at gå / Så er det, at jeg tror”. (Frederiksen 2002:53)   
 

Det tyder på, de offentlige behandlere og forældrene ikke har samme op-
levelse af, hvilken rolle forældrene skal have i barnets liv. – At nogle for-
ældre har behov for at deltage i barnets behandling. 

                                        
7 Den interviewede, den udforskede, - opfattes som repræsentant for den gruppe mennesker, vi interesse-
rer os for. ”..det er interviewpersonernes [repræsentanternes] eget forhold til de fænomener, de beskriver, 
der er genstand for interesse”. (Kvale 1997:215)  
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Det får os til at tænke, at det offentlige behandlingstilbud, som jo er et 
standardiseret tilbud til en bred skare af mennesker, ikke rummer alle. Må-
ske er der ikke plads til forældrenes forskellige behov for engagement?  
Når forældre hjemmetræner deres barn, tænker vi, de derved får opfyldt 
behov på egne og barnets vegne, som de ikke har fået opfyldt i det offent-
lige behandlingstilbud. Samtidig giver nogle metoder til hjemmetræning 
måske forældrene et håb om, barnet kan blive bedre.  
Vi er blevet inspirerede af ideen om en iboende kraft hos forældrene, hvil-
ken måske udspringer af ønsket om at ville gøre det bedste for sit barn. 
Denne bruges i hjemmetræningen. Ved at få større forståelse for foræl-
drene, kan man måske drage fordel af disse ressourcer i forældresamar-
bejdet.  

 
Gennem vores research har vi haft mange diskussioner, om hvordan vi selv ville 
handle, hvis vi fik et barn med hjerneskade? Vi kan godt sætte os ind i, man gør alt, 
hvad man kan for sit barn, men hvordan ville vi gøre det? Ville vi vælge det offentlig 
behandlingstilbud eller hjemmetræning?  
Det er vi meget ambivalente omkring. Hvis man kan se, den meget intensive hjem-
metræning udvikler barnet, er det klart at foretrække. Men på den anden side er me-
gen træning også en understregning af, barnet ikke er godt nok, - at det skal være på 
en anden måde, og hvad sker der så med barnets selvfølelse (2002:11)?  
 

Netop denne ambivalens har gjort os nysgerrige efter, hvad der rør sig i 
forældre, der hjemmetræner. Hvorfor gør de det? Hvori består motivatio-
nen? Besidder de en iboende kraft? 
Det vil vi forsøge at afdække ved at finde ud af hvilke tanker, følelser, be-
hov og hvilken drivkraft forældrene har. 

 
2. PROBLEMFORMULERING 

 
 
Hvilke tanker, følelser, behov og hvilken drivkraft har forældre til børn med hjerne-
skade, som hjemmetræner deres barn efter en bestemt metode? 
 
 
2.1 Begrebsdefinitioner  
 
Tanker: De betragtninger, refleksioner og forestillinger forældrene gør sig om livet 
med et barn med hjerneskade. Dannet i det dynamiske samspil mellem forældrene, 
aktivitet og omgivelser. 
 
Følelser: De emotionelle fornemmelser og sindsstemninger forældrene mærker i ak-
tivitet med omgivelserne (ofte barnet). 
 
Behov: En mangeltilstand forældrene, fordi de er forældre til et barn med hjerneska-
de, kan opleve i interaktionen mellem forældrene, aktivitet og omgivelser (ofte bar-
net). 
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Drivkraft: Motivation til at hjemmetræne. Det der er bevæggrunden for at handle, det 
som driver én, i det man gør. Det kan f.eks. være oplevelser, følelser eller en iboende 
kraft i forældrene. 
 
Børn med hjerneskade: Børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade, der giver va-
rig vidtgående fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.  
 
Hjemmetræne: Er når forældrene selv træner/behandler barnet i hjemmet. Forældre-
ne er primære behandlere. 
 
En bestemt metode: Bestemte principper til håndtering eller træning af barnet. 
 
 
3. FORMÅL OG MÅLGRUPPE 
 
Formålet med projektet er at øge forståelsen for forældre, der hjemmetræner. Hvad 
oplever de, hvilke tanker, følelser og behov har de? Hvad får dem til at stå op og 
hjemmetræne hver dag; hvori består drivkraften? 
Den indsigt er vigtig, da det grundlæggende i ergoterapi er at tage udgangspunkt i 
klienten, i dette tilfælde forældrene (se ”Ergoterapeutisk paradigme”). Vi får viden om 
disse forældre som gruppe.  
Det er rigtig interessant og vigtigt, for os som kommende ergoterapeuter, at få denne 
indsigt, da vi ønsker at implementere klientcentreret. Vi mener, projektet vil give os 
bedre forudsætninger for at udøve klientcentreret praksis i forhold til denne gruppe 
forældre. 
 
Vores håb er desuden at ergoterapeuter, via vores formidling, vil fatte interesse for 
emnet, og gennem viden om og forståelse af forældrene få ideer og inspiration til 
forældresamarbejdet.  
 
Projektets primære målgruppe er ergoterapeuter, der arbejder med børn.  
Den sekundære målgruppe er dels andre faggrupper, der arbejder med børn. – Dels 
politikere i det tilfælde nogle terapeuter, på længere sigt, får lyst til at bruge deres vi-
den om klienten til at påvirke det offentlige system. Det lægger vores valgte model, 
Den Canadiske Model, op til.  
Ifølge Den Canadiske Model er ergoterapeuters opgave, udover behandling, også at 
synliggøre faget, – markedsføring af ergoterapi på en etisk og professionel måde. 
Ergoterapeuter skal øge kendskabet til de ergoterapeutiske ydelser og deres sam-
fundsmæssige betydninger. Klientcentreret praksis og kendskabet til klientens behov 
gavner samfundet på sigt, da den rette behandling til den enkelte klient resulterer i 
f.eks. reducering i sundhedsvæsnets udgifter. Det kan være af afgørende betydning 
for den videre bevilling af penge eller omlægning af de eksisterende ressourcer, at 
man kan beskrive det konkrete behov for ydelserne. (Townsend  2002:111-13) 
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4. DET TEORETISKE RUM 
 
4.1 Ergoterapeutisk paradigme og vores menneskesyn 
Det er vigtigt at være sig sit paradigme bevidst, da det er af betydning for, hvordan 
man fortolker sine empiriske data (Christensen 1990:16). Vi vil derfor herunder eksplici-
tere vores paradigme og menneskesyn. 
 
Det ergoterapeutiske paradigme bygger på et holistisk syn. Mennesket er grund-
læggende socialt og aktivt, det er derfor karakteriseret ved at være i aktivitet. Aktivi-
tetsudøvelse er produktet af interaktionen mellem menneske, omgivelser og aktivitet, 
hvorigennem mennesket udvikler sig (Tjørnov 1988:11). Bevidstheden om aktiviteters 
indflydelse på mennesket er netop kernen i ergoterapi (Kielhofner 2001:59). Ergotera-
peuter bruger aktivitet til at forbedre menneskets forudsætninger for at være aktivt - 
og dermed helbredstilstanden (2001:72-73).  
Udgangspunktet for ergoterapeutisk implementering er hele mennesket, ikke blot en 
dysfunktion men menneskets livssituation (Tjørnov 1988:24). Oplevelsen af livssituation 
er personlig, hvorfor klientens erfaring må være i centrum. Det fordrer anerkendelse 
af og respekt for klienten og dennes beslutninger (Kielhofner 2001:93). 
 
Vi har et humanistisk livssyn, da vi mener mennesket er ”unikt, frit og ansvarligt”, 
og at den frie vilje styrer bevidstheden og dermed omgivelserne (Jerlang 2000:417). Vi 
tror på, mennesket udvikler sig i dynamisk samspil mellem det indre og ydre og gen-
nem konflikter i den indre verden (f.eks. følelser og tanker). Et dialektisk idealistisk 
menneskesyn (2000:16). 
    
4.2 Den Canadiske Model 
Vi vælger at benytte Den Canadiske Model som referenceramme i projektet. 
Modellen er skabt til det canadiske samfund, hvis samfundsmæssige udvikling ligner 
den danske. Begreberne i modellerne er derfor overførlige til danske forhold og klien-
ter (Bendixen 2001:6). Derudover finder vi begrebet menneske, og især åndelighed, af 
betydning i forhold til problemformuleringen. Desuden bygger modellerne på en kli-
entcentreret tankegang, hvilket er den synsvinkel, vi ønsker at lægge på projektet. Vi 
vil beskæftige os med dette ergoterapeutiske perspektiv samt Den Canadiske Model 
af Aktivitetsudøvelse (CMOP8).  
 
4.2.1 CMOP 
CMOP er en model, hvor det dynamiske samspil mellem tre dimensioner: menne-
ske, aktivitet og omgivelser er bestemmende for aktivitetsudøvelsen9.  
Dynamikken er det centrale i modellen. De tre dimensioner er i konstant vekselvirk-
ning. Det er i interaktionen mellem menneske og omgivelser, aktiviteten udspilles. 
Forandringer i én del vil, i det dynamiske samspil, virke ind på de andre. Når menne-
sket udfører en bestemt aktivitet i bestemte omgivelser, påvirker mennesket gennem 
aktiviteten omgivelserne og omvendt, - samtidig har omgivelserne også indflydelse 
på aktiviteten, idet denne udspilles mellem omgivelser og menneske. Samtidig vil 

                                        
8 Canadian Model of Occupational Performance 
9 Resultatet af det dynamiske samspil mellem de tre dele gennem et livsforløb: ”evnen til at vælge, organisere og 
på tilfredsstillende vis at udføre meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og alderssvarende i forhold til 
at klare sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur” (Townsend 
2001:185).  
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mennesket også blive påvirket gennem aktiviteten og samspillet med omgivelserne. 
(Townsend 2001:32-35) 
 
 
 
Her redegøres kort for modellen. Derefter vil vi forklare, hvordan den anvendes i pro-
jektet.  
 
Mennesket: 
Menneskets kerne betegnes som åndelighed. Det er det mest sande selv; følelser, 
værdier, oplevelse af mening og religion, som mennesket søger udtrykt i alle livets 
handlinger. Åndelighed er kernen i al interaktion mellem de tre dimensioner. - Den 
gennemtrængende livskraft. Det giver mennesket evne til selvbestemmelse og per-
sonlig kontrol og er afsættet for valg - udtryk for motivation og vilje.  
I kraft af åndeligheden er mennesket unikt og må anerkendes med et iboende værd 
og behandles med respekt.  
Mennesket besidder ligeledes affektive, kognitive og fysiske komponenter, hvilke 
bidrager til aktivitetsudøvelsen og er med til at skabe vellykket aktivitet.  
I øvrigt har mennesket social og kulturel erfaring, hvilken er opnået gennem socia-
le relationer og kulturel kontekst. Det har betydning for udviklingen af, hvorledes 
mennesket forstår sig selv. (2001:44-46) 
 
Aktiviteterne: 
Aktivitet betyder; det at være aktiv og have kontrol.  
Aktivitet består af opgaver, som er formålsrettede handlinger, som en person enga-
gerer sig i. Samlinger af handlinger og opgaver, som navngives, organiseres og har 
værdi for den enkelte betegnes som aktivitet. Aktivitet er alt det mennesket gør for at 
være beskæftiget, og det skaber mening i tilværelsen. De kategoriseres som egen 
omsorg, fritid og arbejde. (2001:35-36) 
 
Omgivelserne: 
Omgivelser er situationer og kontekster der, udenfor mennesket, påvirker dette. Det 
er den kontekst, i hvilken aktiviteten foregår.  
Omgivelserne klassificeres efter egenskaber, der har betydning for aktivitetsudøvel-
sen. De består af kulturelle, institutionelle, fysiske og sociale elementer. (2001:46-
48)  
 
Det vi beskæftiger os med i projektet, - tanker, følelser, behov og drivkraft, er ele-
menter i menneskedelen. Som kommende ergoterapeuter har vi et holistisk menne-
skesyn, og anser ikke mennesket som en uafhængig ”kasse”. – Mennesket indgår al-
tid i en vekselvirkning med sine omgivelser gennem aktivitet. Vi vil bruge CMOP til at 
tydeliggøre dette i fortolkningen. 
Vi tænker, det er noget i denne dynamiske interaktion, der er årsag til, forældrene 
hjemmetræner. Måske er det i samspillet med omgivelserne, de har mærket behov 
for selv at gøre noget for barnet. Forældrene samspiller med barnet, som ikke udvik-
ler sig normalt. Samtidig er samarbejdet med de institutionelle elementer i omgivel-
serne måske utilfredsstillende, da der ikke iværksættes det, forældrene og deres 
barn har brug for. Da er det i samspillet mellem dimensionerne, ideen og lysten til at 
hjemmetræne er opstået.  
Desuden vil vi lave interviewguiden med afsæt i CMOP for at sikre, vi kommer rundt 
om alle dimensioner og får bedst mulig forståelse af forældrene. Vi vil i dataklargø-
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ringen, i analysen, forsøge at tematisere citaterne ved hjælp af begreber fra CMOP. 
En decideret oplistning i komponenter forhindres af modellens dynamik. 
 
4.2.2 Åndelighed 
Den Canadiske Model skaber med åndelighed, spirituality, et nyt begreb i dansk er-
goterapi. ”Det åndelige ligger som en kerne i alle interaktionerne mellem menneske, 
omgivelser og aktivitet. Det åndelige har bopæl i mennesket, formes af omgivelserne 
og giver aktiviteterne mening” (2001:35). Åndelighed er essensen af selvet. 
Mennesket er levende og unikt i kraft af dets åndelighed. Mennesket er ikke som tid-
ligere en klient, man kan dele i komponenter og gruppere. - Klienter er forskellige. 
(Ergoterapueuten 15 2000:14) Det betyder, man må udforske åndeligheden ved at lytte til 
klienten (Townsend 2001:45). Denne måde at anskue mennesket fordrer klientcentreret 
praksis. 
 
Åndelighed er et diffust begreb, der har forskellig betydning for forskellige menne-
sker. Derfor har vi i gruppen haft mange diskussioner og har fundet nedenstående 
definition dækkende, for den mening vi nu tillægger begrebet.  
Mathiasson og Johansen lavede i 2001 et projekt, hvis formål var at afdække danske 
ergoterapeuters definition af det engelske begreb spirituality (Ergoterapeuten 11 2001:10-
11). Definitionen vi har valgt, er en af definitions-valgmulighederne præsenteret i pro-
jektet:  
”Spirituality giver mennesket kraft og giver det mening med livet, i livet, og giver livet 
retning og værdi. Spirituality er en kraft som bor i mennesket, men forbinder menne-
sket med en kraft udenfor det selv. Spirituality er både et JEG og et VI. 
Spirituality er der hvor mennesket sætter sig ud over sig selv, er modstandskraften 
og modet til at finde nye veje og muligheder. Spirituality er den energi, der omformer 
samvær til relation”. (Hume – fortolket af Mathiasson og Johansen, fremlagt på Verdenskongres-
sen i 2002) 
 
Vi finder begrebet åndelighed interessant i forhold til problemformuleringen, fordi:  

• Åndelighed er essensen af selvet - det inderste. Åndeligheden er udtryk for 
motivation, da må drivkraften udspringe af åndeligheden. 
Vi tænker, menneskets tanker, følelser og behov udspringer af åndeligheden, 
hvilken gør mennesket unikt. Så når vi søger unikke kvaliteter hos forældrene, 
er disse udtryk for åndeligheden. 

• Åndelighed er kernen i interaktionen mellem de tre dimensioner. Mennesket 
udtrykker åndeligheden i alle handlinger. Åndeligheden må derfor, - gennem 
forældrenes interaktion med omgivelserne, hvori i aktiviteten udspilles, - kom-
me til udtryk i at hjemmetræne.  
Åndelighed er et JEG og et VI. Åndelighed kommer til udtryk i interaktion med 
omgivelser og aktiviteter. Så i forældrenes aktivitet med børnene, - f.eks. 
hjemmetræning, vil åndeligheden være udtrykt som et VI. 

• Åndelighed giver livet retning og værdi. Det er åndeligheden, der er rettesnor 
for forældrenes valg om at hjemmetræne. Forældrenes følelse af det de gør er 
rigtigt og vigtigt, bunder i åndeligheden.  

• Åndelighed giver aktivitet mening, så når vi vil forstå hvorfor forældrene hjem-
metræner, må det være i deres åndelighed vi skal finde det meningsfulde. 

• Åndelighed giver mennesket energi og ressourcer til at tage udfordringer op 
og søge nye muligheder. Så er det åndeligheden, der giver forældrene mod til 
at søge nye veje ved at blive primær behandler for barnet. 
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Så når forældre hjemmetræner deres børn, må det afspejle deres åndelighed.   
Vores tanke er, de begreber vi ønsker at afdække for at forstå forældrene, udspringer 
af åndeligheden. For at finde ind til dette, må vi udforske åndeligheden ved at lytte til 
forældrene. Så vi mener åndelighed kan hjælpe os til at finde tanker, følelser, behov 
og drivkraft. 
 
4.2.3 Klientcentreret praksis 
Den Canadiske Model fokuserer på åndelighed og klientcentreret praksis10 (Law 
1998:3). Vi betragter i projektet forældrene som primære klienter. 
Klientcentreret praksis er : ”..samarbejdsorienterede fremgangsmåder i arbejdet med 
mennesker” (Townsend 2001:52). Den tilgang til klientsamarbejde bygger på troen på, 
mennesket er i stand til at træffe vigtige beslutninger for sin hverdag (Law 1998:5). Da 
vi respekterer forældrene som unikke mennesker og tror på, de kan vælge og tage 
ansvar, er begrebet klientcentreret praksis relevant.  
Vi ønsker at forstå forældrene, og det er indlysende, vi bedst opnår det ved at tage 
udgangspunkt i forældrene. Det er ”en etisk holdning, der er baseret på demokratiske 
ideer om selvstændighed og retfærdighed”, hvilket føles rigtigt for os i kraft af vores 
menneskesyn (Townsend 2001:52). 
 
I øvrigt er det tidens trend, at man ønsker medbestemmelse som klient (Se ”Pro-
blembaggrund”). Respekten for klientens selvbestemmelse er i tråd med det ergote-
rapeutiske paradigme, hvorfor det er helt naturligt for os.   
 
Denne klientcentrerede tilgang kan hjælpe os, så vi undgår at manipulere problema-
tikkerne udfra en for-forståelse eller fordom. Men derimod hører, hvad klienten siger. 
Klienten er eksperten i sit eget liv, forældrene i deres barns liv, derfor er det en fordel 
at bruge energi på at lære dem at kende (Law 1998:5). 
 
For at sikre, projektet kan udvikle sig løbende, vil vi ikke definere teoretisk rum yder-
ligere. Vi vil undervejs inddrage anden teori/metode, hvis det viser sig fordelagtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
10 En tilgang til ergoterapeutisk implementering, der bygger på respekt for og partnerskab med den klient, der 
modtager ydelsen (Law 1998:3). 
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5. DESIGN 
 
5.1 Forskningstype 
Intentionen med projektet er at søge forståelse for, de forældre der hjemmetræner. Vi 
ønsker, de vil fortælle om deres liv ved brug af egne begreber og sprog. – Det er de-
res subjektive oplevelse af verden, der er interessant for os. Derfor benytter vi os af 
den forstående forskningstype, hvor viden søges med basis i repræsentantens 
perspektiv (Launsø 2000:22).  
Dette, at repræsentantens egen erfaring er udgangspunkt, stemmer med det ergote-
rapeutiske paradigme samt valget af CMOP og dennes fokus på klientcentreret prak-
sis.  
Forskningstypen underbygger med anvendelsesformen: ”at andre kan få en dybere 
indsigt i fænomenet, som i nogle tilfælde kan anvendes til at iværksætte indsatser”, 
vores håb om at skabe inspiration til indsatsen (jf. ”Formål og målgruppe”) (2000:28). 
 
Vi ser forældrene som eksperter. Det er de i kraft af, det er deres liv, vi er interesse-
rede i. Vi ønsker gennem samtale at finde ind til forældrenes inderste; f.eks. en ibo-
ende kraft, motivationen og argumenterne for det de gør.  
Det kvalitative interviewstudium er rettet mod at indsamle kvaliteter ved fænome-
ner, i dette tilfælde forældrenes forskellige tanker, følelser, behov og drivkraft i for-
hold til at hjemmetræne barnet (2000:122). Det er repræsentantens stemme og dennes 
subjektive oplevelser, der er det centrale i det kvalitative interview (2000:125). 
Ved at bruge dette design mener vi, vi udforsker forældrenes subjektivitet i forhold til 
at hjemmetræne barnet. ”Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at ind-
hente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af 
meningen med de beskrevne fænomener”, og vores hensigt er gennem dialog at fin-
de ind til kvaliteterne for senere at fortolke dem på baggrund af ”Det teoretiske rum” 
(Kvale 1997:41). 
I øvrigt er det ved at lytte til klientens fortælling om sit liv, at man (som ergoterapeut) 
udforsker menneskets åndelighed (Townsend 2002:45). Så når vi lytter til forældrene, 
indsamler vi fænomener og udforsker samtidig åndelighed. Det er netop i åndelighe-
den, vi mener, vi kan finde ind til de begreber, vi finder interessante i projektet. 
 
Ønsket om at forstå forældrenes verden er udtryk for en fænomenologisk holdning, 
”hvor fokus er rettet mod at forstå hvordan andre mennesker forstår verden, og hvor-
dan denne forståelse sætter sig igennem i deres handlinger” (Launsø 2000:170). Vi vil 
forsøge at beskrive forældrenes bevidsthed detaljeret samt se den kvalitative forskel-
lighed i deres oplevelser. 
Denne kvalitative forskellighed vil vi tydeliggøre ved at præsentere en stor del af vo-
res data som citater. Sådan sikrer vi, vi ikke ubevidst fortolker i datapræsentationen. 
Da beskrives kvaliteterne ved fænomenerne med repræsentanternes egne ord.  
 
Vi har nogle etiske overvejelser i forhold til fortolkningen af repræsentantens udsagn. 
Forældrene vil fortælle meget personlige ting. Det vil vi behandle med respekt ved at 
være kritiske overfor vores fortolkning, da vi ikke ønsker at være fordømmende i for-
tolkningen. Projektet skal læses af andre (måske også af forældrene) og vi vil undgå 
at dømme dem udfra halvanden times samtale. 
 
 
5.2 Idealdesign 
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5.2.1 Udvælgelse af repræsentanter 
Det er vigtigt at afgrænse sin gruppe af repræsentanter. Kriterierne bør tage afsæt i, 
hvad der gør nogen interessante frem for andre. (Fog 1997:75) 
På baggrund af definitionerne af ”primær behandler” og ”hjemmetræning” har vi alle-
rede i ”Problembaggrund” afgrænset den gruppe, hvor repræsentanterne skal ud-
vælges til at omfatte IAHP- og FHC-forældre. Disse er de eneste, som har det pri-
mære behandlingsansvar, i modsætning til Petö, Marte Meo, Morales og forsøgsord-
ningen, der er et samarbejde mellem forældre og den offentlige behandling. 
Afgrænsningen understøttes i øvrigt af, vi tror, de er tilgængelige, da de i vores re-
search ofte er dukket op i medier.  
Vi tager udgangspunkt i IAHP-forældrene, da vi på internettet har fundet IAHPs for-
ældreforening, www.hjerneaktiv.dk, via hvilken vi vil kontakte forældrene. 
 
Afgrænsningen af den interne gruppe kan have betydning for projektets resultater. – 
FHC-forældre har måske andre tanker, følelser, behov og drivkraft. 
 
I den nærmere udvælgelse ønsker vi flest mulige forældre at vælge imellem, så flest 
mulige kvaliteter repræsenteres. I kvalitative undersøgelser er det ikke antallet, der er 
afgørende, men derimod de ressourcer og erfaringer på området, som den enkelte 
besidder (Launsø 2000:100-1). Man opnår dybde frem for bredde.  
 
Vi har, i forhold til vores udvælgelse, gjort os overvejelser om, hvilke faktorer der kan 
påvirke forældrenes tanker, følelser, behov og motiver. For at få belyst flest kvaliteter 
ønsker vi at interviewe forældre, der er forskellige med hensyn til: 

• Køn: Både mænd og kvinder, da vi har en opfattelse af, de måske har forskel-
lige oplevelser og overvejelser (selvom de som forældre har nogle fælles ar-
gumenter for deres valg). For at få disse til at fremstå tydeligt, ønsker vi at in-
terviewe dem individuelt. Derved håber vi at få flest mulige aspekter frem. 

• Alder: Vi mener, modenhed og livserfaring kan have indflydelse på, hvad man 
vælger og med hvilken intention. Ens åndelighed er måske anderledes, når 
man er 40 år, end når man er 20 år. 

• Livsform: Vi mener valg af job og livsform afspejler åndeligheden, - hvilke tan-
ker, følelser, behov og drivkraft man har.  

Da antallet af IAHP-familier i Danmark er begrænset, knap 100, kan det være usik-
kert, om alle kriterier kan opfyldes (http://w2.djh.dk/multi2002e/multi1/). 
 
Desuden ønsker vi at interviewe forældre på Fyn, da det er de offentlige behand-
lingstilbud på Fyn vi kender fra vores research.  
 
5.2.2 Kontakt til repræsentanter 
Vi tænker, vi ved at kontakte en forening bedst muligt får tilgodeset vores kriterier. 
Derfor kontakter vi formanden på www.hjerneaktiv.dk, så han kan skabe kontakt til 
forældrene (bilag 1). Vi finder det etisk rigtigt at henvende os til formanden frem for 
selv at ”stemme dørklokker”.  
 
Når formanden har udvalgt familierne, tager vi kontakt til forældrene pr. brev. Heri 
præsenterer vi projektet og dets formål, skriver hvorfor de er valgt som repræsentan-
ter, temaer i interviewet, anonymitet samt de praktiske omstændigheder (Launsø 
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2000:131). Vi skriver ligeledes, vi kontakter dem telefonisk for bekræftelse af kontakten 
og nærmere aftale om tidspunkt for interviewet.   
Efter interviewet vil vi sende et brev med tak for hjælpen. 
 
5.2.3 Interviewguide 
Det kvalitative interviews fokus er repræsentantens stemme. For at sikre dette vil vi 
lave en semistruktureret interviewguide. Ved lav strukturering giver man plads til 
repræsentantens egen definition af virkeligheden, da man ikke fastlægger begreber 
med bestemte betydninger. (2000:107)  
Udfra vores problemformulering laver vi en interviewguide (fremover benævnt tema-
guide), som vi inddeler i temaer: ”Livet med et barn med hjerneskade”, ”Overvejelser 
i forhold til at træffe valget om at hjemmetræne”, ”Hvad er det, der gør, at du bliver 
ved?” (bilag 2). Vi har søgt at opstille temaguiden, så der i samtalen  fremkommer en 
kronologisk fortælling. Temaguiden vil være en tjekliste, der kan virke som generator, 
hvis vi går i stå, samt sikre vi får relevante data med hjem. 
  
5.2.4 Interview 
Familierne har en travl hverdag, hvorfor vi vil være fleksible med hensyn til tidspunkt 
for interviewet. Vi har dog ønske om at interviewe om aftenen, så vi har forældrenes 
fulde opmærksomhed. – I dagtimerne kan det være, der må trænes undervejs, hvil-
ket kan have indflydelse på de svar vi får. Interviewet må max. vare 1½ time.  
For at skabe tryghed vil interviewet foregå i hjemmet. Derudover må det være en for-
del, at forældrene er i vante omgivelser, da det i forhold til åndelighed må være i 
samspil med de hjemlige omgivelser, det mest sande selv kommer til udtryk. 
 
For at få størst udbytte af interviewet, vil vi alle tre være til stede. Vi tror ikke, det fø-
les overvældende, da familierne i hjemmetræningen er vant til at have mange gæster 
i hjemmet. Vi vil selvfølgelig forhøre os i hvert tilfælde. 
Idet vi er flere forskere tilstede ved samme interview, benytter vi os af triangulering 
(2000:177). Derved vil vi sikre validiteten af interviewene. 
Vi vil i interviewsituationen have hver en rolle. Én er ansvarlig for selve interviewet. 
Én er co-interviewer og hjælper med at holde tråden, så vi kommer omkring alle te-
maer. Én observerer kropssprog og har ansvar for tiden og det tekniske. 
Vi vil ved starten af interviewet orientere om dets formål, vores roller, tidsforbrug 
samt repræsentantens anonymitet og under afrundingen evaluere interviewet. Det 
har til formål, vi kan revidere vores temaguide og udvikle vores interviewteknik.      
 
For at få mest mening ud af det sagte vil vi under interviewet arbejde med de fire in-
terviewniveauer - fra det beskrivende til det mere refleksive.   
Vi vil bevæge os fra første niveau, hvor repræsentanten fortæller spontant om sin 
hverdag og sine erfaringer, til andet niveau, hvor vi vil spørge mere ind til og søge 
forståelse for de beskrevne fænomener. På tredje niveau vil vi spejle repræsentan-
tens udsagn, så vi sikrer os, vi har forstået det sagte. - Derved søger vi at opfylde va-
liditetskriteriet11 for den forstående forskningstype. Herfra vil vi søge at nå fjerde ni-
veau, hvor vi, med common sense, aktivt reflekterer over og diskuterer repræsentan-
tens meninger og forståelser. (2000:127) 
 

                                        
11 Validitetskriteriet: 1. Spejlkriteriet: ”den udforskede kan genkende sine egne meninger m.m. i forskerens be-
skrivende fortolkning”. 2. Helhedskriteriet: ”den refleksive fortolkning medinddrager de sociale og institutionel-
le sammenhænge, som den udforskedes meninger m.m. er indlejret i”. (Launsø 2000:.26) 
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Ideelt vil vi interviewe nye forældre, til der ikke længere opstår ny viden. Det er tegn 
på tilstrækkelighed i det kvalitative interview, når der ikke tilføres flere kvaliteter (Kvale 
1997:108). Vi har dog en tidsmæssig begrænsning, hvorfor vi mener, det er realistisk 
at interviewe fire til seks personer.  
 
5.2.5 Transskription 
Vi vil transskribere interviewene ordret for at få alle nuancer med og sikre størst mulig 
validitet i forhold til båndmaterialet. Det betyder, alt det sagte vil blive nedskrevet, 
f.eks. ”hmmm”, grin og pauser (bilag 3). 
Vi vælger ikke at returnere de transskriberede interviews, da det kan virke usam-
menhængene, forvirrende og fremstille repræsentanten som uintelligent (1997:167).  
Desuden mener vi ikke, der er behov for, repræsentanterne læser deres udsagn, da 
vi sørger for at have en fælles forståelse af det sagte, inden vi afslutter interviewet. 
 
5.2.6 Pilotinterview 
Vi vil lave et pilotinterview for dels at få erfaring med interviewteknikken. Dels at af-
prøve temaguiden og sikre, at forældrene og vi forstår spørgsmålene ens, samt at 
temaerne er dækkende i forhold til problemformuleringen.   
Omstændighederne ved interviewet vil være de samme som ovenfor beskrevet. 
Familien, vi vil afprøve interviewet på, havde én fra gruppen kontakt med fra børne-
praktikken. Disse træner efter FHC’s principper.  
  
 
 
 
5.3 Realdesign 
 
5.3.1 Udvælgelse af repræsentanter 
Vi afbrød kontakten til Hjerneaktiv, da formanden krævede, vi skulle læse Glenn Do-
mans bog: ”What to do with your braininjuried child” (bilag 4,5). Vi fandt ikke bogen 
relevant, idet projektet ikke handler om selve metoden.  
Derfor henvendte vi os til familien, hvor vi skulle lave pilotinterview. De er medlem af 
den danske FHC-forening12 og lagde på foreningens hjemmeside et oplæg om pro-
jektet. Det gav to kontakter. En tredje familie, der benytter IAHPs principper, fandt vi 
via et opslag, hvor de søgte hjælpere. Vi aflyste pilotinterviewet og valgte at bruge 
familien som repræsentant på lige fod med de andre.  
Desperation over at Hjerneaktiv ikke kunne hjælpe på vores præmisser, det begræn-
sede antal familier samt de tidsmæssige ressourcer betød, vi måtte nedprioritere ud-
vælgelseskriterierne, og ”tage hvad vi kunne få”. Kompromiset bestod i, vi kun inter-
viewede mødre, da det var dem der gik hjemme og havde tid til et interview. Desu-
den boede to repræsentanter ikke i Fyns amt. Til trods for vi nedprioriterede kriterier-
ne, fik vi dækket de to kriterier om forskellig alder og livsform.  
 
Vi endte så med fire repræsentanter: 

1. Kia: 34 år, gift med Karsten, der er selvstændig håndværker. Sammen har de 
Mai på fire år, der er født med en hjerneskade. De bor på et nedlagt landbrug i 
en lille landsby. Kia er uddannet håndarbejdslærer. Hun får nu tabt arbejdsfor-

                                        
12 I foreningen (i Danmark) er der ca.40 medlemmer og 30 på venteliste til første konsultation. 
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tjeneste for at hjemmetræne Mai efter FHCs principper, da familien er med i 
Socialministeriets forsøgsordning. 

2. Gry: 35 år, gift med Lars, der er håndværker og sammen har de Fie på fire år, 
der er født med en hjerneskade. De bor i et hus i en lille landsby. Gry er ud-
dannet pædagog, men hjemmetræner nu Fie efter FHCs principper, i deres 
amts forsøgsordning. Derfor får hun tabt arbejdsfortjeneste.  

3. Pia: 40 år, gift med Bo, der er biolog. Sammen har de Ane på otte år, der er 
født med en hjerneskade. De bor i et hus i en landsby. Pia er uddannet ergo-
terapeut, men hjemmetræner nu Ane efter FHCs principper. Familien er med i 
deres amts forsøgsordning, hvorved Pia får tabt arbejdsfortjeneste. 

4. Ea: 23 år, gift med Niels. De er begge bistandsmodtagere. Sammen har de Sif 
på to år, der er født for tidligt med hjerneskade til følge. De bor i lejlighed i en 
stor by. 
Sif går i specialbørnehave. To til tre gange om ugen træner hun hjemme efter 
IAHPs principper. Familien har fået afslag på at være med i kommunens for-
søgsordning.  

 
Kia, Gry og Pia er med i forsøgsordninger. Det er ikke Odense kommunes forsøgs-
ordning men ordninger andre steder i landet, hvor kontakten med det offentlig er ba-
seret på lidt vejledning, når forældrene ønsker det. Der er altså ikke, som i Odense, 
tale om, de offentlige behandlere varetager en del af træningen. Derfor er de primæ-
re behandlere. 
Ea har ikke det primære behandlingsansvar, da Sif går i specialbørnehave. Vi vælger 
dog at bruge hende, da hendes mål er at blive primær behandler, hvorfor vi forventer, 
hun har gjort sig de samme overvejelser som en primær behandler. Derudover har 
det været svært at finde repræsentanter. 
 
Da vi går på kompromis med kriterierne, daler projektets ambitionsniveau. Vi er op-
mærksomme på, det kan have betydning for overførbarheden13, da undersøgelses-
gruppen ikke sikkert er kvalitativ repræsentativ for modergruppen. 
 
5.3.2 Kontakt til repræsentanter 
Vi kontaktede familierne telefonisk - gjorde kort rede for projektet og aftalte tid for in-
terviewet. Derefter skrev vi et brev for at uddybe vores projekt og formål, klarlægge 
det praktiske omkring interviewet samt bekræfte aftalen skriftligt (bilag 6). Dagen før 
besøget bekræftede vi endnu engang telefonisk. 
En måned efter interviewet skrev vi igen et brev, hvor vi takkede for hjælpen, og for-
talte hvordan det gik (bilag 7). 
 
5.3.3 Temaguide 
Temaguiden forblev uændret under interviewene. Den fungerede som afsæt for in-
terviewet, og vi fik med den belyst mange kvaliteter. 
 
5.3.4 Interviewsituationen 
Alle interviews foregik i repræsentantens hjem. Ét interview var om aftenen, de andre 
var i middagsstunden, hvor barnet blev passet af hjælpere eller andre. Derved havde 
vi morens opmærksomhed.   

                                        
13 Et validitetskriterie ved den forstående forskningstype. Det indebærer vurdering af, hvorvidt resultater opnået i 
én kontekst kan overføres til beslægtede kontekster (Launsø 2000:27).  
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Det virkede godt at dele rollerne, sådan at én koncentrerede sig om interviewet. Co-
intervieweren var en stor hjælp, - da fastholdt vi fokus, og der opstod ikke forvirring. 
Repræsentanterne udtrykte, ved evaluering af interviewene, tillid og tryghed i situati-
onen, som følge af måden kontakten var etableret på, introduktionen samt interview-
et. Vi oplevede også selv en god atmosfære. 
 
For hvert interview fik vi mere rutine. Dels i at bruge temaguiden som tjekliste, hvor-
ved vi blev mere frie i interviewet. Dels til, i interviewet, at bevæge os fra det beskri-
vende til det refleksive niveau.  
- Vi startede på første niveau, hvor repræsentanten fortalte om sig selv og sin hver-
dag. Så bevægede vi os til andet niveau ved at stille spørgsmål, der krævede mere 
oplevelsesrelaterede forklaringer. Vi befandt os mest på tredje niveau, hvor vi spejle-
de udsagnene. Derved søgte vi at sikre, vi havde fælles forståelse af det sagte, så vi 
ikke senere bliver i tvivl om, hvad repræsentanten mente. Af og til nåede vi fjerde ni-
veau, det refleksive, hvor vi ved hjælp af common sense reagerede med uddybende 
spørgsmål, der lagde op til diskussion og virkede som inspiration for repræsentanten. 
Det gjorde, repræsentanten til tider fik en ny oplevelse, - så en anden sammenhæng.  
 
Erfaringen gav mod til at stille mere direkte og sonderende spørgsmål, der kunne 
fremprovokere følelsesladede reaktioner. Det var i starten svært, da vi her sad som 
forskere og ikke som terapeuter i et behandlingsforløb og samarbejde. Vi fandt den-
ne spørgeteknik nødvendig, da oplevelserne for nogens vedkommende ligger nogle 
år tilbage. Følelserne ved f.eks. at få at vide, barnet har en hjerneskade, er måske 
ikke så stærke nu, som da man var i det.  
 
Vi mener, flere kvaliteter har været gennemgående i alle interviews. Men da der ved 
sidste interview fremkom nye kvaliteter, er feltet ikke udtømt. 
 
5.3.5 Transskription 
Interviewene fylder i transskriberet form 60 sider. 
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6. DATABEARBEJDNING 
 
6.1 Dataklargøring 
Vi har alle læst de transskriberede interviews. Derefter har vi talt om, hvilke refleksio-
ner vi hver især, på baggrund af problemformuleringen og ”Det teoretisk rum”, gjorde 
os til det enkelte interview. Med afsæt i disse oplevelser, ideer og den umiddelbare 
forståelse har vi udviklet et analyseskema. 
 
Vi har sammen gennemgået interviewene og udvalgt citater, der er relevante i forhold 
til problemformuleringen. Derved eliminerer vi overflødigt materiale (Kvale 1997:187). 
De udvalgte citater udtrykker repræsentantens mening i forhold til emnet. Det er de 
mest indsigtsfulde, samt de som viser forskelle eller fællestræk (Launsø 2000:172). Vi 
mener, disse trækker flest kvaliteter frem af interviewene. 
Citaterne er udvalgt og forholdt til temaguiden, for at sikre citaterne bruges i den 
sammenhæng, de er sagt. Derved er vi tro mod repræsentantens stemme.  
 
Citaterne er systematiseret i analyseskemaet efter temaguidens temaer samt repræ-
sentanten. Vi har bibeholdt den enkeltes ordvalg og talemåder og kun fjernet genta-
gelser, ”øhh” og lignende. Nogle citater er trukket sammen. (Kvale 1997:190) 
Da vi har en fænomenologisk holdning, og da man udforsker menneskets åndelighed 
ved at lytte, har vi fundet det vigtigt at lade repræsentanternes erfaringer tale til os. 
Til dette har vi benyttet triangulering.  
Vi har brugt meget tid på, hver for sig, at læse citaterne og høre, hvad der egentlig 
siges. Udfra dette har vi hver især kategoriseret det enkelte citat i et begreb fra 
CMOP, - menneske, aktivitet og omgivelser. Det er svært at skille tingene ad på den 
måde, idet vi arbejder med en dynamisk model, hvor delene interagerer. - Men vi for-
søger, da det kan hjælpe til at trække meningen ud af det sagte. 
Derefter har vi hver især overvejet, hvad det enkelte citat fortæller i forhold til pro-
blemformuleringen. Vi har skrevet stikord om, hvilke ideer citatet umiddelbart giver 
os. Samtidig har vi sat et af begreberne fra problemformuleringen på, - tanker, følel-
ser, behov og drivkraft.  
Til sidst har vi diskuteret vores forskellige oplevelser og meninger, indtil vi er nået 
frem til en intersubjektiv enighed som afsæt for den videre fortolkning (1997:203). 
 
I arbejdet med analyseskemaet, oplevede vi, vi manglede en teoretisk ramme. Vi sy-
nes nemlig, mange citater handler om, at mødrene bevidst vælger at dyrke moderrol-
len. Samtidig forundres vi over, at de føler, de magter at hjemmetræne? 
Derfor har vi valgt på dette tidspunkt at inddrage Model of Human Occupation. Det er 
et nyt perspektiv, vi lægger på fænomenerne (1997:188). Vi håber, vi, ved hjælp af 
MoHOs måde at anskue det menneskelige system på, kan opnå en bredere person-
analyse. 
- Derfor tilføjer vi en spalte i analyseskemaet (bilag 8), hvor vi forholder citaterne til 
MoHO. 
 
6.2 MoHO 
Modellen består af tre dele: det menneskelige system, omgivelser og opgaver, der i 
samspil bestemmer og former aktiviteten. 
Da det er det menneskelige system, som er interessant i vores fortolkningsproces, vil 
vi herunder uddybe dette. 
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Det menneskelige system:  
Mennesket består af tre subsystemer:    
 
Viljesubsystemet er ”dispositioner og selverkendelse, der prædisponerer og gør 
mennesket i stand til at forudse, vælge, opleve, erfare og fortolke aktivitet” (Bendixen 
1999:8). Menneskets ”sunde fornuft”. Subsystemet består af tre komponenter: Menne-
skets egen opfattelse af: 
- handleevne: Gennem erfaringer får mennesket kendskab til egen kapacitet og ef-

fektivitet i forhold til at udnytte denne kapacitet i daglige aktiviteter. Det er menne-
skets selverkendelse. 

- værdier: Den personlige oplevelse af, hvad der er værd at beskæftige sig med. 
Det som er godt, rigtigt og vigtigt for den enkelte. Mennesket kan ikke handle 
imod sine værdier uden at føle skam, skyld og utilstrækkelighed. 

- interesser: I aktivitetsudøvelse14 får mennesket erfaring med, at  bestemte aktivi-
teter giver følelse af glæde og tilfredsstillelse. 

Vanesubsystemet er ”en indre organisering af informationer, der disponerer syste-
met til at udvise tilbagevendende adfærdsmønstre” (Kielhofner 2001:230). Subsystemet 
består af menneskets: 
- vaner: Tilegnede adfærdsmønstre som er blevet automatiseret gennem genta-

gelser. Det sker altså ubevidst.  
- roller: De sociale identiteter, mennesket har i forskellige sammenhænge, hvortil 

der, fra omgivelsernes side, er knyttet forventninger om bestemt adfærd.  
Udførelsessubsystemet som er menneskets muskelskeletale, neurologiske, kardio-
pulmonale og mentale forudsætninger for at udøve aktivitet. 
(Kielhofner 2001:kap10, Bendixen 1999:5-17)  
 
Aktiviteten opstår i samarbejde mellem subsystemerne samt vilkårene i omgivelser-
ne. Samarbejdet mellem de tre subsystemer er en forudsætning for, at mennesket 
kan fungere i dagligdagen. 
 
Vi mener, det menneskelige system kan supplere CMOP og give en bredere beskri-
velse af repræsentanten, idet MoHO uddyber andre ting i mennesket end Den Cana-
diske Model. MoHO definerer grundigere de komponenter, mennesket består af. Det 
er beskrivelsen af disse, vi mener, vi kan bruge i fortolkningen. 
Det er viljesubsystemet og vanesubsystemet, vi finder egnede til at afdække pro-
blemformuleringen. Vi vil bruge systemernes begreber til at beskrive og fremfortolke 
forældrenes tanker, følelser, behov og drivkraft. Vi tænker, f.eks. forældrenes behov 
for at deltage i barnets træning udspringer af forældrerollen med de forventninger, 
man selv og andre har til denne.  
Vi mener, vi med MoHO kan skabe en grundigere personanalyse. Derved håber vi, vi 
bedre kan trække de fire repræsentanters forskellige kvaliteter frem. 
 
Vi føler, vi her får brug for viden om, hvad rollen som mor indebærer følelsesmæs-
sigt. Derfor introducerer vi nogle synspunkter om moderkærlighed. 
 
6.3 Moderkærlighed 

                                        
14 ”..at udøve daglige aktiviteter, at lave aktiviteter”. (Bendixen 1999:3) 
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Formålet med dette afsnit er ikke at præsentere teori om mor-barnrelationen, da 
mange af disse teorier handler om barnets psykiske udvikling og ikke om morens op-
levelse af at være mor (Swigart 1991:18).  
Vi vil i stedet, på baggrund af Jane Swigarts bog: ”Myten om den dårlige mor”, kapitel 
1, identificere det følelsesmæssige i at være mor. Med afsæt i egne erfaringer har 
hun lavet en undersøgelse om, hvordan det er at være mor - med både det positive 
og det negative.  
Til trods for bogens alder inddrager vi den, fordi vi mener, indholdet er tidløst, - mo-
rens følelser må være de samme som for 12 år siden. Derudover er det den eneste 
bog, vi har fundet i researchen, der udelukkende omhandler morens følelser og ople-
velser. Samtidig finder vi den troværdig, da det er en mor, der har skrevet den på 
baggrund af en større undersøgelse.   
 
Moderkærlighed er;  
 En intuitiv evne til at kunne fornemme barnets behov, samt hvor det befinder sig 

udviklingsmæssigt. 
 En evne til at bekymre sig oprigtigt for barnet, samt tage sig fysisk af det. 
 En vilje til at identificere sig med barnet og indgå en symbiose for at forstå barnet, 

og hvis man ikke kan det - at lære af sine erfaringer og forstå det ud fra dem. 
(1991:34) 

 
Det er kærligheden til barnet, som gør det frustrerende og pinefuldt, når man ikke kan 
give sit barn det, det har brug for, f.eks. opfylde dets behov (1991:47). 
Moderkærlighed er præget af: “ønsket om at bevare liv… et barn kan være langt fra 
det, moderen ønskede sig, han kan endda have fysiske eller psykiske defekter, men 
hun kan ikke kassere dette materiale til fordel for en bedre slags” (1991:37). 
 
Den følelse moren har, hvis hun ikke føler sig lyttet til og respekteret som mor - føler 
sig betydningsløs, er den samme som et lille barn, der ikke føler sig elsket, vil have. 
Hvis man overser moren og tvivler på hendes dømmekraft, bringer man barnets 
fremtid i fare. (1991:22) 
 
Vi mener, denne korte beskrivelse af moderkærlighed kan støtte fortolkningen ved at 
give os indsigt i, hvordan man elsker sit barn. Det kan give os forståelse for, hvad der 
driver mødrene i hjemmetræningen. 
Denne viden om morens kærlighed til sit barn vil vi bruge til at underbygge den for-
tolkning, vi laver på baggrund af modellerne. 
 
Som nævnt i Teoretisk rum, lagde vi os fra starten kun fast på én teori, for at være 
åbne, så projektet kunne udvikle sig i takt med tiden. Derved ville vi sikre, projektets 
fokus blev det, som er vigtigt i forældrenes data, og ikke at data skulle passe ind i en 
bestemt teoretisk ramme. Derfor inddrager vi nu MoHO og Moderkærlighed med den 
forventning, det kan understøtte projektets udvikling. 
 
6.4 Datapræsentation og fortolkning 
Herunder præsenterer vi repræsentanterne en af gangen. Da vi anser mennesket 
som unikt, er det vigtigt, den enkeltes personlighed og kvaliteter fremstår tydeligt.   
Præsentationen vil i høj grad være direkte citater, da vi mener, ordvalg og vendinger 
fortæller meget om repræsentanten. 
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Udfra analyseskemaet vil vi systematisere og præsentere repræsentantens data un-
der temaerne i Temaguiden. Derved gengives udsagnene kronologisk, hvorved vi 
undgår, citater bliver taget ud af sammenhæng, og mister deres betydning.  
Ved denne datapræsentation, søger vi at respektere repræsentanten. Vi mener det 
er sådan, de personlige erfaringer bedst udtrykkes. Det støtter den forstående forsk-
ningstype, det kvalitative interviewstudium samt den fænomenologiske holdning, hvis 
fokus er repræsentantens personlige erfaringer.  
 
Herefter fortolker vi den enkeltes data. Vi vil, som beskrevet af Kvale i ”Interview”,  
 dels benytte kritisk common sense-forståelse, hvor vi går ud over repræsentan-

tens selvforståelse, og forholder os kritisk til udsagnenes indhold. En del af vores 
kritiske common sense bygger på vores menneskesyn og det ergoterapeutiske 
paradigme (Jf. ”Det teoretiske rum”). 

 Dels benytte os af teoretisk forståelse, hvor vi benytter os af de modeller, der er 
genereret i ergoterapeutisk arbejde samt viden om moderkærlighed.  
(Kvale 1997:210-12) 

Idet vi er tre, der deltager i fortolkningen, benytter vi triangulering (Launsø 2000:177). 
Vi inddrager de to fortolkningskontekster på lige fod i en samlet fortolkning. Ligeledes 
vil CMOP, MoHOs vilje- og vanesubsystem og Moderkærlighed have lige stor værdi i 
fortolkningen. 
Vi vil som tidligere nævnt bruge CMOP til at beskrive samspillet mellem de tre di-
mensioner og dettes påvirkning af moren og hendes tanker, følelser, behov og driv-
kraft. Derudover vil vi bruge vores viden om åndelighed og lytte til mødrenes erfarin-
ger og derved nå ind til deres åndelighed, hvor vi mener, tanker, følelser, behov og 
drivkraft kan findes. Dette vil vi desuden, ved hjælp af MoHOs vilje- og vanesub-
system fremdrage i fortolkningen. Vores viden om moderkærligheden vil vi bruge 
som en basisviden i fortolkningen.  
Vi dokumenterer fortolkningen med henvisninger til litteraturen. 
 
 
 
6.4.1 Præsentation og fortolkning af Kia 
Kia er 34 år, uddannet håndarbejdslærer, og gift med Karsten, der er selvstændig 
håndværker. De har tre børn. Familien bor på et nedlagt landbrug i en landsby. 
 
Livet med et barn med hjerneskade 
Kia fødte Mai for fire år siden, som hendes første barn. Hun fortæller at: ”..Mai be-
gyndte at blive underlig over en periode på to-tre måneder”. Det var forholdsvis lang 
tid og der var tid til overvejelser. ”..Der gik så lang tid, at jeg havde nået at vænne 
mig til tanken om at der var noget galt. Jeg vidste det som den første, og på et eller 
andet tidspunkt vidste Karsten det også.”  Da de efter længere tids bekymring fik at 
vide, Mai havde epilepsi og en hjerneskade havde de noget at forholde sig til. Kia re-
agerede da hun havde en veninde på besøg: ”..så sad jeg og hylede over, hvorfor 
det lige skulle være os, så kiggede jeg på det her barn, som jeg havde samme følel-
se for, som jeg havde to timer tidligere.” Samtidig havde Kia altid tænkt: ”..at hvis jeg 
nogensinde fik et handicappet barn, så var det i orden, og så får man selvfølgelig et 
handicappet barn. Det er så heldigt at hun endte her, men jeg har altid tænkt at det 
ikke skulle være noget problem”. Derfor har hun ikke været i tvivl om at få flere børn 
efter Mai. 
Det har forandret deres liv, at få Mai og blive en del af det offentlige system: ”..For al-
le andre er vi sådan en sag. For os er det jo vores liv”. 
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Overvejelser i forhold til at træffe valget om at hjemmetræne 
Det at gå hjemme og passe Mai var naturligt for Kia: ”..det var et valg vi havde truffet 
allerede inden hun blev født, at selvfølgelig skulle jeg gå hjemme og passe hende”.  
En vigtig grund til at Kia begyndte at tænke på at hjemmetræne efter FHCs princip-
per var: ”..Jeg havde ikke lyst til at sende hende af sted, for jeg synes, hun havde så 
mange anfald, at jeg kunne ikke se, hvad hun skulle lave i en specialbørnehave”. In-
den Kia begyndte at hjemmetræne manglede hun at: ”..få mere at vide fra de fagfolk, 
der kommer i hjemmet. Der er utrolig mange danske fagfolk, som ikke tør at tage fat i 
forældre og så sige: I skal gøre sådan”.  
Derfor begyndte Kia at hjemmetræne Mai. Hun fortæller om starten: ”..Jeg var meget 
fokuseret på det her, at børn kunne blive normale.. Altså det arbejdede vi meget i, - 
normale og hvor godt det hele kunne blive og komme til at gå.” Men ”..lige pludselig 
begyndte det hele at fallere en smule, for så var det ikke så let, som jeg havde fore-
stillet mig”. Alligevel forsætter Kia hjemmetræningen fordi: ”..på trods af at træningen 
ikke bare gik, som jeg havde forestillet mig, så var det utrolig rart, at få lov til at gøre 
noget”. 
Familien er i dag med i socialministeriets forsøgsordning, hvorfor Kia får tabt arbejds-
fortjeneste. 
 
Hvad er det der gør, at du bliver ved 
Da vi spørger Kia, om hun nogensinde er i tvivl, svarer hun: ”..Nej, jeg er aldrig i tvivl, 
om det er det rigtige jeg gør”. Kia fortæller endvidere at hendes oplevelse er at: ”..det 
som vi har gjort, det er der ikke nogen, der har kunnet tilbyde noget bedre, og jeg sy-
nes ikke mit barn skal have et andenrangstilbud”.  
Samtidig er det Kias behov som mor, at være en del af sit barns liv, der får hende til 
at blive ved: ”..Måske er jeg bange for, hvis vi lader hende komme i specialbørneha-
ve, det ville være meget lettere, i hvert fald i de timer man ikke skulle være sammen 
med hende. Måske kunne jeg godt være bange for, at man blev lidt fristet af det her 
med at hun ikke var her..Så ville det også være meget fint, hvis hun måske lige var til 
aflastning..og måske lige pludselig så synes man faktisk, at det var en rigtig god idé, 
hvis hun faktisk slet ikke var her”.  
Kia udtrykker frustration over den måde samfundet er skruet sammen på, når det 
gælder om at få lov til at hjemmetræne. Det føles som: ”..det er en håbløs situation, 
at man gerne vil noget selv, men man hele tiden render ind i: Du er simpelthen ikke 
professionel.. Samtidig vil jeg sige, det som vi har, som ingen andre har, det er at 
man er mor eller far til det her barn”. Disse følelser er med til at motivere Kia til at bli-
ve ved med at hjemmetræne fordi: ”..Jeg tror ikke, der er nogen, der kan gøre det, 
bedre end jeg gør det”.  
Kias mål med hjemmetræningen har ændret sig undervejs gennem samtale med 
FHCs læge, som siger målet med Mai er at hun er status quo. Nu handler det om at 
have så mange gode dage så muligt med Mai, og ”..tænk nu hvis der var nogle an-
dre, som skulle have det bedste af dagen, og tænk hvis hun aldrig bliver meget bedre 
end hun er nu, så kan jeg ligeså godt selv nyde de tider, hvor hun har det godt”.  
Desuden har Kia den holdning: ”..i bund og grund, så er det vores ansvar som foræl-
dre. Og jeg tror det er en illusion, når man gerne vil have at andre skal tage ansvaret, 
så der ikke er så stort pres på én selv”. Og siger: ”..hvis jeg skulle vælge mellem fem 
vigtige gerninger i mit liv, så må det her være nummer et”.  
 
Fortolkning af Kias data 
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Kias positive måde at forholde sig til, hun kan få et barn med handicap viser potentia-
le. Det er udtryk for overskud, gå-påmod og overblik over egen situation (Townsend 
2002:45). Kia har en god opfattelse af egen handleevne, idet hun ved, hun har res-
sourcer til at klare udfordringen. Når hun har forholdt sig til dette, allerede inden hun 
får Mai, mener vi, det har betydning for, hendes selvopfattelse forbliver uændret, da 
hun får Mai. Hun føler sig ikke mindreværdig eller uduelig som mor. Hendes livserfa-
ring gør, hun ved, hun har kompetence til, at klare de problemer det medfører. (Kiel-
hofner 2001:208-9) 
Kia elsker Mai som hun er, - hun er god nok (Swigart 1991:37). 
 
Kia har fra starten valgt at være mor på fuld tid ved at være hjemmegående og selv 
passe sine børn. Derudover vælger hun efterfølgende, trods den store udfordring det 
er at være mor til Mai, at få flere børn. Det er udtryk for, hun vil dyrke moderrollen, og 
vi ser det som en investering i denne. Det er værdifuldt for hende at have børn og 
have dem tæt omkring sig. 
Det er meget betydningsfuldt for Kia at være mor. Med til moderrollen hører der, for 
Kias vedkommende, en forpligtelse til at tage ansvar for at passe sit eget barn og gi-
ve det, det som det har brug for, - også selv om Mai har en hjerneskade (Kielhofner 
2001:212-13). Det ansvar føler hun meget stærkt, og hun har et personligt behov for at 
tage det. 
 
I samspillet med de institutionelle elementer i omgivelserne oplever hun stor util-
fredshed. Hun føler ikke, de behov hun har for hjælp, for at kunne opfylde Mais be-
hov for udvikling, bliver opfyldt. Hun har brug for vejledning i, hvordan Mai og hende 
bedst interagerer i aktivitet, så hun hjemme facilliterer Mais udvikling bedst. Men det 
de institutionelle elementer i omgivelserne kan tilbyde er, i en specialbørnehave, at 
tage ansvaret for Mais udvikling. Det mener Kia, der som mor kan fornemme sit 
barns behov, ikke er godt for Mai (Swigart 1991:34). Samtidig er det forbundet med en 
angst for at miste Mai, fordi hun måske vil opdage, livet er nemmere, når Mai ikke er 
der. At Mai ikke skulle være sammen med Kia, ville være i strid med hendes identitet 
og værdier som mor, hvilket ville være forbundet med utilfredshed og utilstrækkelig-
hedsfølelse (Kielhofner 2001:209). 
Interaktionen med de institutionelle elementer skaber dårlige forudsætninger for den 
aktivitet, hun gerne vil udøve. Det utilfredsstillende samspil og den ringe mulighed for 
opfyldelse af behov skaber disharmoni i Kias verden. Derfor søger hun nogle omgi-
velser, der giver mulighed for udøvelse af den aktivitet, som er vigtig for hende, - 
nemlig selv at træne Mai (Townsend 2002:47). I kontakten til FHC genoprettes harmoni-
en. I kraft af kærligheden til Mai, hendes behov for at være tæt på sit barn, samt hen-
des inderlige ønske om at bevare det liv hun har skabt, giver hende motivationen til 
at prøve denne nye mulighed af (Swigart 1991:37, Townsend 2002:45).  
I hjemmetræningen kombineres behovet for at afhjælpe Mais udviklingsmæssige 
problemer med ønsket om at være hjemme sammen med sine børn. Derfor er det 
nemt for hende at vælge at hjemmetræne, fordi den sociale identitet som følger med 
ligger tæt op af hendes personlighed, samt de værdier og interesser hun har (Kielhof-
ner 2001:209). 
Hjemmetræningen er en meningsfuld aktivitet for hende, fordi det sigter mod et mål, 
der er af stor betydning for hende (Townsend 2002:37). Samtidig giver hjemmetrænin-
gen hende følelse af kontrol, dels fordi aktiviteten passer til hendes ressourcer - hen-
des kompetencer, hun føler, hun magter det (2002:39). Dels fordi den ganske enkelt 
sikrer, hun bibeholder kontrollen over Mais og derved sit eget liv. Mai ryger ikke ind i 
det offentlige system, hvor der er andre der afgør, hvad der er bedst for hende. 
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Kia følte ikke, Mais behov blev dækket, inden de begyndte hjemmetræningen. Som 
mor var det pinefuldt at overvære og umuligt at acceptere (Swigart 1991:47). Derfor er 
det tilfredsstillende og rart nu at kunne gøre det, Mai har brug for. 
 
Kia ved, hun, fordi hun er mor, kan gøre noget for sit barn, som ingen andre kan. Hun 
kan intuitivt fornemme Mais behov og udvikling. Det er derfor, hun som den første 
ved (inden Mai har fået en diagnose), hun er syg. Dette, sammenholdt med hun som 
mor kan identificere sig med Mai og sætte sig ind i hendes følelser, gør, hun i trænin-
gen vil kunne forstå og støtte sit barn bedre end en offentlig behandler (1991:34). Kia 
ved, hun er den, der kender Mai bedst og bedst kan træne hende. Hun er eksperten i 
Mai. Det vil hun respekteres for. Selvom det for andre bare er en sag i et kommunalt 
arkiv, så er det for hende hendes liv. Kia vil som mor, i relationen med Mai opleve en 
fælles følelse, at de er et VI, en enhed. Hvis man ikke respekterer Kias dømmekraft 
og hendes ret til selvbestemmelse, bringer man, ifølge Swigart, barnets fremtid i fare 
(1991:22, Townsend 2002:44-45).  
Kias mål har ændret sig, og hun stræber nu efter så mange gode timer som muligt 
sammen med Mai. Det er den vigtigste gerning i hendes liv. Derfor er hun ikke i tvivl 
om, hun gør det rigtige. 
For Kias vedkommende er drivkraften i høj grad, hun er mor. Det er kærligheden til 
Mai, ønsket om at opfylde sit barns behov, der gør, hun træffer valget og finder moti-
vationen til at føre det ud i livet.  
 
6.4.2 Præsentation og fortolkning af Gry 
Gry er 35 år og uddannet pædagog. Hun er gift med Lars, der er håndværker og 
sammen har de tre døtre. Familien bor i et hus i en landsby. 
 
Livet med et barn med hjerneskade 
For fire år siden blev, deres yngste datter, Fie født. Efter 4 måneder begyndte Fie at 
krampe og efter yderligere en måned med undersøgelser fik Gry og Lars at vide, at 
Fie har en rimelig stor hjerneskade. ”..da så diagnosen kom, var det en lettelse”. Gry 
oplevede det som en nedtur da lægerne fortalte, at Fie nok ville ende som en grønt-
sag: ”Jamen det var da utroligt hårdt, altså der blev vi utrolig kede af det”.  
Grys kærlighed til Fie ændrede sig ikke efter, de havde fået at vide, hun havde en 
hjerneskade, fordi: ”..Hun er født normalt, vi har taget hende til os som en normal pi-
ge, og så lige pludselig efter fire måneder, jeg har jo opbygget en masse kærlighed til 
hende som et normalt barn”.  
For Gry har det haft betydning, at det var deres barn nummer tre, fordi hun ikke skul-
le bevise sit værd som mor, på sammen måde som en ung førstegangsfødende: 
”..jeg synes faktisk, jeg har haft meget nemt ved at acceptere det her”. For hendes 
omgivelser var det umiddelbart lidt sværere at vænne sig til: ”..for eksempel kan jeg 
huske, der var en, der sagde: Nej, det er da godt, I har to sunde og raske børn. – Og 
det er sådan lige som om: Jamen er den tredje ikke god nok eller hvad? – Altså for 
os er hun jo stadigvæk den samme ikke også”.  
 
Overvejelser i forhold til at træffe valget om at hjemmetræne 
Gry fandt det besværligt at ville gøre noget selv for sit barn: ”...De [offentlige behand-
lere] må endelig ikke forlange noget af de her forældre. Men når forældrene nu selv 
spørger: Kan jeg ikke godt få noget? Så synes jeg også man skal være åben for, at 
man kunne give noget.” Desuden får Gry tit den følelse af: ”..når man får et handi-
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cappet barn, så tilhører det pludselig det offentlige system. Altså det er meget med 
det, at så vil de gerne tage sig af barnet, som om man ikke bliver regnet som god nok 
som forældre”.  
Det var ikke svært for Gry, at fravælge sin karriere, frem for at hjemmetræne efter 
FHCs principper: ”Jeg ville gerne gå hjemme sammen med mine børn, så det ligger 
også meget naturligt for mig at tage det her valg.” 
En anden faktor der påvirkede hendes valg om at hjemmetræne var: ”..Hun blev ved 
med at have en svær form for epilepsi, og det kom hun aldrig af med, det ville bare 
gå værre og værre, og så al den afprøvning af medicin hele tiden, altså som et stort 
forsøg”. Gry kunne se noget, som lægerne ikke kunne: ”..Hendes øjne de var rimelig 
klare efter som de var meget dopet, altså der var noget mere inde bag hende end 
som så.” Dette gav Gry håb fordi: ”..et eller andet sted, så var hun jo, jeg vil ikke sige 
opgivet, men det var som om, jamen hun kunne jo ikke komme længere”.  
Gry får i dag tabt arbejdsfortjeneste for at hjemmetræne Fie, da de er med i amtets 
forsøgsordning. 
 
Hvad er det der gør, at du bliver ved 
Gry fortæller om de positive oplevelser hun havde, da hun begyndte at hjemmetræ-
ne: ”..det var rart, man havde udført noget med hende hver eneste dag, og man vid-
ste hvornår man var færdig og havde en god samvittighed bagefter”. Gry er ikke i tvivl 
om at hun gør det rigtige fordi: ”..der ligger meget potentiale i hende, så selvfølgelig 
skal hun have de muligheder”. Gry kunne ikke forestille sig: ”...at hun skulle i en spe-
cialbørnehave, hvor der ikke bliver trænet ret meget”. 
Noget af det bedste ved at hjemmetræne er: ”..man ser sit barn udvikle sig, og det 
ser man først, det får man ikke med hjem i en bog”. Det, der driver Gry til at blive ved 
er: ”..Jeg vil gøre det.. Jeg vil, jeg vil det her. Og det er nok min største drivkraft, tror 
jeg”. Og ”..Det er da helt sikkert også det med, at det er vores barn, vi vil gerne være 
med til de her fremskridt, vi er en del af hendes liv, hun er en del af vores liv.”   
Når Gry fortæller, hvorfor de hjemmetræner, siger hun: ”..Det er jo for Fies skyld, 
men der er ingen tvivl om, vi andre også får det bedre af at hun udvikler sig”. Desu-
den siger Gry om at træne sit eget barn: ”..jeg kunne ikke forestille mig, at en anden 
én kunne være ligeså engageret, som jeg er”. 
Om Fies fremtid fortæller Gry: ”.. jeg tør mere håbe på en god fremtid for hende i 
dag, som jeg gjorde dengang, altså jeg kan godt tænke længere frem nu, end jeg 
kunne dengang”. 
 
Fortolkning af Grys data 
Grys moderkærlighed kommer til udtryk, i de følelser hun har for Fie, - hun elsker 
hende på lige fod med de to ældste døtre. Fie er ikke en nitte, hun ønsker ombyttet 
(Swigart 1991:37). 
Grys opfattelse af handleevne i forhold til at være mor ændres ikke af at få et barn 
med hjerneskade. Hun har erfaring fra de andre døtre. Hun kender sin kapacitet og 
har bevist, hvad hun kan som mor. - Hun skal ikke gennem en vellykket træning med 
Fie vise, hun er god nok. Dette, at hendes selverkendelse forbliver intakt, giver hende 
måske bedre forudsætninger for at finde modet, viljen og energien til at tage udfor-
dringen op. (Kielhofner 2001:208-9, Townsend 2002:45) 
 
Gry stoler på sit moderlige instinkt. Da lægerne dømmer Fie til et liv som grøntsag, 
og hun som mor kan se mere i sit barn, tør hun - trods sorgen - tro på det potentiale, 
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hun oplever hos Fie i interaktionen mellem dem. Og hun ønsker at give Fie mulighed 
for at udvikle det. Dette er præget af, hun i kærlighed til Fie ønsker at bevare hendes 
liv (Swigart 1991:37).  
Det, at hun har fået at vide, Fies udvikling vil gå i stå, kan være en drivkraft i hjemme-
træningen, da hun helt klart ved, hvad hun arbejder væk fra. Målet er tydeligt.  
 
Gry får ikke sine (og Fies) behov opfyldt i samspillet med de institutionelle elementer i 
omgivelserne. Hun oplever, hun ikke bliver mødt og respekteret, som det unikke 
menneske hun er. – Som det hun er, i kraft af hun er mor, og de valg hun træffer som 
mor. Hun føler sig overset og skal kæmpe med omgivelserne for at få lov til at gøre 
det, der er rigtigt for hende og hendes familie - selv at passe og træne Fie. (Townsend 
2002:44) Som om hun skal bevise overfor omgivelserne, hun kan tage sig af sit eget 
barn.  
Omgivelserne hindrer hende altså i at udøve den aktivitet, hun ønsker. Det negative 
samspil påvirker hende til at søge andre muligheder. – Hun søger omgivelser, der 
skaber mere tilfredsstillende rammer for den aktivitet, hun har behov for at udøve. 
(2002:33) 
I FHC finder hun det, hun mangler, - opbakningen til at passe og træne sit eget barn. 
Hjemmetræning efter FHC-principperne er en meningsfuld aktivitet for Gry, da den 
opfylder et mål, der er vigtigt for hende, - at støtte Fies udvikling bedst muligt og se 
hun udvikler sig. Derfor ved hun, det er rigtigt at gøre, fordi det giver mening, og det 
føles betydningsfuldt. Hun vil det her. (2002:37, 45) Det er på denne måde, hun føler, 
hun bedst kan opfylde Fies behov og understøtte hendes udviklingsproces. 
Derudover giver FHC Gry et håb om, Fie kan blive bedre, der er nogen som tror på 
hendes barns potentiale og på hendes kompetence som mor. Denne positive interak-
tion med FHC er en fremmende faktor for aktiviteten (2002:47). Det kan virke som ge-
nerator for drivkraft. 
FHC-programmerne gør dagligdagen rutinepræget. Hjemmetræningen er en struktu-
reret aktivitet, hvor Gry hele tiden ved, hvad hun skal gøre med Fie. Hun ved, hvornår 
det er godt nok, fordi programmet er så struktureret, - hun har god samvittighed. Dag-
ligdagen er bygget op omkring vaner, hvorved adfærden i nogen grad bliver automa-
tiseret. Derfor kræver det ikke samme energi som nye, varierede aktiviteter og giver 
overskud til f.eks et mere spontant familieliv. - Mere energi til at være mor for resten 
af familien, hvilket hun prioriterer højt. (Kielhofner 2001:212) 
 
Gry dyrker moderrollen, - familielivet, idet hun vil gå hjemme og passe sine børn. Det 
er derfor nemt at vælge at hjemmetræne, da det er overensstemmende med hendes 
værdier, interesser, samt de forventninger hun har til den moderrolle, hun dyrker så 
bevidst (2001:209-10, 212-13). Hun sætter pris på, de i familien er sammen, - at de er en 
del af hinandens liv. Derfor ønsker Gry at være medvirkende til Fies fremskridt, at 
disse sker i aktivitet, der udspilles mellem de to. Det er vigtigt for Gry, hun ser frem-
skridtene som den første, - måske fordi hun ser en anden grad af udvikling, i kraft af 
hun er mor og intuitivt fornemmer Fies behov og udvikling. Det driver hende måske 
endnu længere og gør hende endnu mere engageret, fordi hun som mor har en fun-
damental lyst til at lære af sine erfaringer med at håndtere sit barn (Swigart 1991:34).  
Når Fie gør fremskridt og derved får det bedre, får de det som familie også bedre. 
Der bliver større kongruens i samspillet, hvorved familiens aktivitetsudøvelse bliver 
bedre, - familielivet kan bedre udspille sig kan man sige (Townsend 2002:48).  
Gry vil det helhjertet. Hun har som mor et naturligt behov for at gøre det, hun for-
nemmer, er det bedste for sit barn. Det, der er meningsfuldt i forhold til Fie. Hendes 
drivkraft ligger i, hun er mor - kærligheden til Fie (2002:45, Swigart 1991:34).  
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6.4.3 Præsentation og fortolkning af Pia 
Pia er 40 år og uddannet ergoterapeut. Hun har tre børn sammen med sin mand Bo, 
der er biolog. De bor i hus i en landsby.  
 
Livet med et barn med hjerneskade 
Ane, otte år, er yngst og født med en hjerneskade. Først da hun var otte-ti måneder 
blev Pia bekymret over, Ane ikke udviklede sig naturligt. Som et-årig, efter forskellige 
undersøgelser, fik Ane diagnosen: forsinket udvikling. Pia beskriver den følelses-
mæssige reaktion som: ”..det var jo forfærdeligt, det svingede mellem, at det var vildt 
forfærdeligt og så alligevel, - jamen så var Ane jo bare Ane”. Samtidig var Pia over-
bevist om at ”..nu skal vi bare i gang med noget behandling, nu bliver vi tilknyttet det 
der behandlingscenter, og så bliver det jo helt normalt igen, hun skulle bare lige have 
lidt ekstra træning, det var sådan mit billede der..” I dag ser Pia anderledes på Anes 
manglende udvikling, ”..Jamen, jeg ønsker selvfølgelig det bedst mulige, vi har ikke 
forhåbninger om, at hun skal blive fuldt normal, men hvis hun kunne komme til at kla-
re sig med noget støtte i et bofællesskab, kunne det være enormt fedt”.   
 
Familielivet og det sociale liv, mener Pia ikke har ændret sig efter Ane blev født, men 
”..det kan sagtens fungere, der er nogle hurdler man skal over undervejs, man skal 
acceptere, man kan ikke gøre det sådan som man troede, man skulle være en fami-
lie, der gjorde det hele sammen..” Som familie har de forsøgt at holde fast i deres in-
teresser, og så er Ane med på de præmisser, hun kan. ”..Ane er som hun er, og så 
er vores liv blevet som det er.. hvis det havde været anderledes, så kunne man have 
gjort en hel masse, nu kan vi også en hel masse, det er bare noget andet”. 
 
Overvejelser i forhold til at træffe valget om at hjemmetræne 
Forventningerne til behandlingen blev ikke indfriet i specialbørnehaven. 
”..institutionerne, de har gjort en masse gode ting, men det er bare ikke intensiv træ-
ning...”, så hun syntes ikke det rykkede ved Anes udvikling og samtidig ”..Hvis sam-
arbejdet med specialbørnehaven havde været ideelt, - havde holdt nogle flere mø-
der, noget mere målsætning, mere samarbejde om en konkret målrettet træning af 
hende, - så kan det da godt være, vi ikke havde fundet på at gå i gang med det her 
selv”. Så for halvandet år siden startede de med at træne Ane efter FHC-
principperne. De er med i deres amts forsøgsordning, hvorfor Pia får tabt arbejdsfor-
tjeneste. De har bevilling til at fortsætte træningen af Ane halvandet år endnu. 
Pia mener, det, ud over at specialbørnehaven ikke kunne opfylde Anes træningsbe-
hov, også handler om, hun som mor gerne vil være meget med i træningen af Ane. 
Pia beskriver de følelser, der prægede hverdagen, inden hun startede med hjemme-
træning, som: ”...Det var meget en frustration over at gå på arbejde om dagen og 
bruge alt sin energi der, og så kom Ane enorm sprudlende hjem fra børnehave, og så 
skulle vi bruge vores energi én gang til”.  
 
Hvad er det, der gør, at du bliver ved? 
Pia fortæller, hvad det gør ved hende at se Ane udvikle sig i kraft hjemmetræningen: 
”..det var bare enormt fedt at se, at hvis man virkelig gør noget intensivt, så sker der 
også bare noget indenfor bare et par uger”. Og hun bliver ved med træningen 
”...fordi, der sker en hel masse, man kan se og mærke, at der sker noget udvikling 
med børnene [børn der trænes efter FHC-principperne]. Det er helt sikkert derfor vi 
bliver ved”. Pia fortæller også, at respons fra omgivelserne betyder noget for lysten til 
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at blive ved: ”..det er da utrolig dejligt, det er det, der holder gejsten oppe, vi kan se 
det, og alle folk kommenterer det: Nej, hvor er hun blevet god til at gå og nej hvor er 
hun opmærksom, - og det er da enormt fedt at opleve”. Omkring det at hjemmetræne 
siger Pia: ”..det er det helt rigtige, den måde her. Det er jeg slet ikke i tvivl om”. Og 
”..jeg vil jo ikke sige, hvad der ville ske, hvis hun bare fortsatte i et almindeligt skole-
system, men så ville hun være kandidat til en døgninstitution, ville jeg vurdere”.   
Når Pia beskriver, hvad der skal til af egenskaber for at hjemmetræne sit eget barn, 
er det simpelt: ”.. jeg tror, det det kræver er, altså det er viljen, altså at man brænder 
for det. Så kommer det andet af sig selv, så finder man motivationen, og man finder 
energien selvom man er flad”. Desuden er ”..det da moderfølelsen også..” 
 
Fortolkning af Pias data     
Pias følelser for Ane er uændrede, da hun får at vide, Ane har en hjerneskade. Det er 
typisk for morens kærlighed til sit barn, at hun trods “defekter” elsker sit barn ligeså 
højt som før (Swigart 1991:37).  
Hun formår at bevare det familieliv, hun ønsker. Pia kender vigtigheden af at priorite-
re sine værdier og interesser. Når hun, trods den vanskelige situation, magter at prio-
ritere det, som er vigtigt for hende, viser det, hun kender sin kapacitet og udnytter 
den godt. (Kielhofner 2001:208-9) 
Derudover har hun overskud til at tage udfordringer op (Townsend 2002:45). Hun ser 
mulighederne for aktivitet, i de omgivelser der er - til trods for nogle sociale elementer 
i omgivelserne - hendes familie, i høj grad er blevet anderledes, end hun havde fore-
stillet sig. 
 
Pia oplever, samspillet med de institutionelle elementer i omgivelserne ikke er til-
fredsstillende, da de ikke iværksætter den type af intensiv aktivitet, hun mener, der er 
behov for, for at støtte Anes udvikling bedst muligt. Specialbørnehaven giver ikke 
Ane den træning, Pia finder nødvendig. Dette sammen med hendes lønarbejde, - der 
tager for meget tid til, Pia selv kan give Ane det, hun finder nødvendigt, - skaber en 
hverdag, der virker meningsløs. Derudover har hun også et behov for selv at være en 
del af Anes træning og udvikling, hvilket ikke lader sig gøre indenfor disse rammer.  
Den manglende behovstilfredsstillelse gør, hun søger nye muligheder, så Ane kan få 
den bedste træning. Det føler hun, hun er nødt til, fordi hun som mor kan fornemme 
Anes behov for udvikling (Swigart 1991:34).  
Derfor bliver hun nødt til at foretage ændringer både i hendes menneskelige dimen-
sion - i forhold til at opgive lønarbejdet, samt omgivelserne - samarbejdet med FHC. 
Ændringer i én dimension har betydning for udøvelsen af og tilfredsheden med aktivi-
teten. I dette tilfælde skaber ændringerne større tilfredshed, fordi de eliminerer de 
hæmmende faktorer for aktivitetsudøvelsen, og den nye interaktion giver optimale 
betingelser for udøvelse af den aktivitet, som har værdi og interesse for hende - nem-
lig at tage del i træningen af Ane. (Townsend 2002:32, 47).  
Aktiviteten, i form af den daglige FHC-træning, mellem Ane og Pia er det rigtige for 
Pia. - Det er meningsfuldt for hende. Denne oplevelse af aktiviteten giver mening, 
skaber psykologisk motivation og vilje til at fortsætte hjemmetræningen (2002:37). 
 
Pia har en god oplevelse af handleevne i forhold til at hjemmetræne Ane, måske fordi 
hun er ergoterapeut og derfor af erfaring ved, hendes faglige kapacitet er tilstrække-
lig. Oplevelsen af handleevne, hendes værdier og interesser danner sammen en for-
nuftsbetonet forståelse af hende selv. Hun mener at formå det, og det er i overens-
stemmelse med det, hun finder vigtigt og spændende. Det gør hende i stand til at 
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træffe valget om at bruge meget tid på denne aktivitet; hjemmetræningen (et langsig-
tet aktivitetsvalg). Derved vælger hun at indtage en ny rolle og tillægge sig nye vaner. 
(Kielhofner 2001:208-10) 
Når hun går ind i rollen som primær behandler for sit barn, reducerer hun sine ar-
bejdsaktiviteter. Hjemmetræningen er en arbejdsaktivitet, - dels fordi hun får penge 
for det, - dels fordi hun via hjemmetræningen bidrager socialt og økonomisk til sam-
fundet, fordi hun selv tager sig af sit barn og forhåbentlig i det lange løb sparer sam-
fundet for nogle udgifter (Townsend 2002:39). 
 
Pia troede, da Ane fik diagnosen, der bare skulle træning til, så ville hun blive rask. I 
dag er hendes ambitioner blevet mindre. Hun hjemmetræner ikke for, at Ane skal bli-
ve normal, men for at hun skal udvikle sig til et mere selvstændigt liv.  
Drivkraften til at hjemmetræne Ane findes både i det ydre og indre - både i omgivel-
serne og i Pia selv. Det er dels, at Ane og andre FHC-børn udvikler sig, samt at fami-
liens sociale relationer også kan se Anes fremskridt. Dels er det moderfølelsen - en 
iboende kraft, i hvilken man vil gøre alt, hvad man kan for at opfylde sit barns behov. 
Hun brænder for det, og fordi hjemmetræningen er meningsfuld for hende, skaber 
det energi og motivation til at fortsætte, selv om hun egentlig er træt. Idet de tre di-
mensioner, menneske, aktivitet og omgivelser forenes i et positivt samspil, der udgør 
hjemmetræningen, virker elementerne fremmende på hinanden, - udøvelsen bliver 
god, og det giver Pia yderligere drivkraft (2002:47). 
 
6.4.4 Præsentation og fortolkning af Ea 
Ea er 23 år og gift med Niels. De er begge bistandsmodtagere. Sammen har de to 
piger og bor i en lejlighed i en stor by. 
 
Livet med et barn med hjerneskade 
Eas yngste, to-årige Sif, blev født for tidligt. ”..Vi fik besked om, at hun var hjerneska-
det allerede en måned efter hun var født.. Og så fik vi ikke rigtig andet at vide. Så 
kunne vi bare tage hjem”. Hendes første reaktion var: ”..det måtte være en fejl, fordi 
hun så da ikke ud til at være hjerneskadet..Så blev man selvfølgelig chokeret, fordi 
de holdt fast på, at det var mit barn.” 
Ea fortæller, hun ikke vidste, hvilke konsekvenser diagnosen ville have i fremtiden:  
”Fordi der ikke er nogen, der har fortalt mig, hvad en hjerneskade betyder, så troede 
jeg bare, hun ikke kunne tænke så godt..Jeg synes, de burde informere meget mere 
om det, hvad det kan være at have en hjerneskade, det kan jo betyde mange ting 
åbenbart, men det måtte vi selv finde ud af hen af vejen”. Alligevel ser Ea på det po-
sitive i situationen: ”..Jeg synes, det er en udfordring, nogle gange en negativ udfor-
dring, men så når man tænker lidt over det, og hun er faldet i søvn, så er der alligevel 
meget positivt”.  
 
Overvejelser i forhold til at træffe valget om at hjemmetræne 
Ea har læst Glenn Domans bog: ”..Den beskriver meget godt, hvad en hjerneskade 
er, meget bedre end hvad jeg har fået at vide andre steder fra..” Hvilket har afhjulpet 
den magtesløshed, hun har følt. Hun har derfor søgt om at komme med i kommu-
nens forsøgsordning for at kunne hjemmetræne efter IAHP - men har fået afslag. I 
dag forsøger hun at træne Sif efter IAHPs principper to-tre gange om ugen samtidig 
med, Sif går i specialbørnehave.  
Ea mener, hendes følelse af afmagt kunne have været mindsket, hvis hun havde fået 
det, hun havde behov for: ”Det er simpelthen et opfølgende møde, efter man har fået 
beskeden[om hjerneskaden]: Hvad det her er for noget, hvad kan I vente jer, og hvad 
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kan I stille op, og hvordan kan vi hjælpe jer”. I mangel af dette blev Eas hverdag fyldt 
med: ”Frustration over, der bare ikke sker noget med vores barn..over at tingene var 
så svære, og man ikke rigtig følte, at man kunne gøre noget ved det. Nu føler man i 
det mindste, at man prøver at ændre det”. Endvidere fortæller hun, hvad der fik hen-
de til at tage beslutningen om at hjemmetræne: ”..det var at se den udvikling, der ba-
re stod i stampe” og fordi hun var træt af det etablerede system, og derfor gerne selv 
ville prøve noget.  
Ea ser ikke det at hjemmetræne og ændre hverdagen som en belastning – tværti-
mod: ”Det har været et svært familieliv fra starten, uanset om vi træner eller ej. Jeg 
tror, det her er vejen til at få et bedre familieliv, hvis hun kan blive bedre”.   
 
Hvad er det, der gør, at du bliver ved? 
Når Ea ser, Sif gør fremskridt, bliver hun glad og overbevist om, hun gør det rigtige, – 
at det er det, der skal til. ”Jamen fordi ellers er hendes liv, det er jo bare…miserabelt 
altså. Det er jo svært for hende. Det er svært for hende allerede nu, at hun ikke kan 
gøre det samme som de andre børn”. Ea fortæller, hun tænker meget på, Sif skal bli-
ve selvhjulpen, men hendes mål er ”..jeg vil gerne have hende til at løbe, for så ved 
at løbe, så kan hun alt jo. Også vil jeg gerne have at hun bliver rask. Det er et meget 
højt mål at have, men det gør ikke noget, synes jeg”. Ea har lige modtaget brev om, 
Sif er vurderet til at være permanent kørestolsbruger. Til det siger hun selv: 
”..selvfølgelig er hun permanent kørestolsbruger, hvis hun bliver ved med at være i 
den udvikling fra børnehaven, men hvis vi selv får lov at lave noget med hende, så vil 
vi gerne springe den kørestol over.” Ea udtrykker, at hvis man ikke syntes, andre gør 
det godt nok, så må man selv gøre, hvad man kan. Ea ser hjemmetræningen som sit 
arbejde. Og det drejer sig om: ”.. at man gerne vil hjælpe sit barn. At man prioriterer 
det højest frem for karriere osv.” Om det at gøre noget selv, siger hun: ”..Jeg vil da 
også have dårlig samvittighed om ti år, hvis jeg siger, hun kunne være hjulpet meget 
bedre, men det har jeg bare lige ikke haft tid til, eller vi gad ikke.”  
Den følelse Ea får ved at hjemmetræne er: ”..den der tilfredshed med, at man ikke 
bare ser til”. Efter en dag med hjemmetræning bliver Ea: ”..lidt mere glad, når man er 
færdig, for så ved man, at man har gjort det her sammen med sit barn ..” 
 
Fortolkning af Eas data 
Ea har følt sig svigtet i samspillet med de institutionelle elementer i omgivelserne. 
Hun føler ikke, hendes behov for råd og vejledning blev dækket, da hun fødte Sif. Ea 
føler heller ikke, specialbørnehaven giver hende det, hun har brug for. Det hun har 
brug for er, at de i samarbejde kan opfylde Sifs behov for udvikling. Det skaber fru-
stration hos Ea, som mor, når hun ikke kan opfylde sit barns behov (Swigart 1991:47).  
I et forsøg på at kunne udnytte Sifs udviklingspotentiale, stifter hun bekendtskab med 
IAHP. Gennem disse programmer får Ea sine behov opfyldt. Dels fordi hun får de op-
lysninger hun har brug for, dels fordi de respekterer hende som mor - som eksperten 
i Sifs behov og udvikling. Det tiltaler hende, og samarbejdet omkring hjemmetrænin-
gen af Sif er positivt.  
Da mennesket, gennem samspil med omgivelserne, formes af disse, virker det 
fremmende på udøvelsen af aktivitet, - det giver hende motivation og energi til at gå i 
gang med hjemmetræningen (Townsend 2002:33, 47). 
 
Det, at hun og Sif samspiller i denne strukturerede aktivitet, laver dette program 
sammen, hvor hun klart ved hvornår hun har gjort nok, giver hende en følelse af til-
fredshed og glæde. Aktiviteten er meningsfuld, fordi den tilgodeser hendes værdier, 
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da hun gennem aktiviteten efterlever det, som føles rigtigt for hende at gøre, - at støt-
te Sifs udvikling. Derfor bliver hjemmetræningen hendes interesse (Kielhofner 2001:209). 
 
For Eas vedkommende er en del af drivkraften for hjemmetræningen, at hun føler, 
hun skylder sit barn at gøre det bedst mulige. Hun vil ikke en dag bebrejde sig selv, 
hun ikke gjorde noget mere for Sif. Som ovenfor beskrevet er det vigtigt for hende at 
støtte Sif i hendes udvikling. Man kan som menneske ikke handle imod det, man fin-
der betydningsfuldt uden at få en negativ følelse (2001:209). Da hun samtidig finder 
det interessant, påtager hun sig rollen som primær behandler. Hun prioriterer Sifs 
udvikling frem for karrieren. Det gør hun, fordi hun som mor kan identificere sig, med 
de følelser Sif har, når hun ikke kan udføre de samme aktiviteter som jævnaldrende 
(Swigart 1991:34). Ea anser hjemmetræningen som sit arbejde. Hun føler, hun udøver 
en aktivitet, der udgør et økonomisk og socialt bidrag til samfundet. Da hun mener, 
hun gennem træningen afhjælper et økonomisk og socialt problem for samfundet 
(hvis Sif bliver rask, og derved ikke er en belastning for samfundet) (Townsend 2002:39). 
Derfor er det nok svært for hende at forstå og acceptere, hun ikke får kommunens 
støtte.  
En stor del af motivationen ligger i Eas mål om, at Sif skal blive rask - normal som 
andre børn. Det at Ea pludselig er mor til et barn med handicap og har haft svært ved 
at erkende, det er hendes barn, der er hjerneskadet, ”..det måtte være en fejl, fordi 
hun så da ikke ud til at være hjerneskadet..Så blev man selvfølgelig chokeret fordi de 
holdt fast på, at det var mit barn” - kan have ændret hendes selvopfattelse. Hendes 
opfattelse af handleevne i forhold til at være mor er måske forandret, fordi hun dels 
ikke ”leverer et rask barn”, dels fordi hun ikke kan opfylde sit barns behov (Kielhofner 
2001:208-9). Eas mål med træningen kan handle om, hun har brug for at vise sit værd 
som mor. Når Sif er blevet rask, kan Ea være tilfreds, og andre vil anerkende det, 
hun har gjort.  
Derudover har de institutionelle elementer i omgivelserne ”dømt” Sif til et liv som kø-
restolsbruger. Det er en fremmende faktor for aktivitetsudøvelsen, - det er en motiva-
tion i træningen, idet Ea vil vise, de offentlige behandlere tager fejl. - Hun ved, hvad 
hun arbejder væk fra. (Townsend 2002:47) 
En anden drivkraft i hjemmetræningen er det svære liv, familien lever. Familien får 
det bedre, hvis Sif får det bedre. Det skyldes, dels at Ea får det bedre, når hendes 
barn udvikler sig, fordi hun som mor identificerer sig med Sif (Swigart 1991:34). - Dels at 
Sifs fremskridt vil aflaste familien, idet Sif er mindre krævende, hvorved nogle aktivi-
teter bliver nemmere. Der bliver også mere plads til de andre medlemmer, så familien 
kan interagerer mere på lige fod. Samtidig bliver hverdagen mindre præget af ar-
bejdsaktivitet, fordi Sif bliver mindre afhængig af Ea. Derfor bliver der mere plads til 
andre aktiviteter. Aktivitetsmønstret kan derved bringes mere i balance, - alt efter 
hvad Ea vælger at prioritere (Townsend 2002:40). 
 
Til trods for at familielivet med Sif er svært, elsker hun som mor sit barn og vil ikke 
bytte det for noget andet (Swigart 1991:37). Derudover synes Ea, det er en positiv ud-
fordring. Det, at hun nu tager det som en udfordring, og ikke et nederlag viser over-
skud og gå-påmod. Hun udviser i øvrigt styrke, idet hun som ung mor tager kampen 
mod de institutionelle omgivelser op. (Townsend 2002:45) Hun har truffet et svært valg, - 
har måttet tage stilling til egen handleevne og fundet sin kapacitet og effektivitet til-
strækkelig til, at klare denne udfordring (Kielhofner 2001:208-9). 
 
6.5 Vurdering af anvendte metoder og teoriers muligheder og begrænsninger 
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Vi valgte at anvende Den Canadiske Model, da vi fandt den overensstemmende med 
vores menneskesyn, idet den inddrager menneskets sjæl, - åndeligheden, hvilket gør 
mennesket unikt. Åndeligheden fandt vi anvendelig, da vi mener, det vi har søgt at 
afdække i projektet (tanker, følelser, behov og drivkraft) må udspringe af åndelighe-
den. Det har vist sig problematisk at bruge begrebet direkte i fortolkningen, da det er 
svært at sætte ord på, fordi det er åndeligt - uhåndgribeligt. Derfor har vi i højere grad 
brugt begrebet som en måde at betragte mennesket på. Med vores viden om ånde-
lighed har vi udforsket repræsentanternes åndelighed, ved at lytte til deres erfaringer 
og meninger. Vi mener til gengæld, denne måde at bruge åndeligheden på har hjul-
pet os til at finde svar på problemformuleringen. 
CMOP har været god til at synliggøre det dynamiske samspil, som forældrene er en 
del af. Til gengæld finder vi, når man ser bort fra åndeligheden, den menneskelige 
dimension utilstrækkelig. Vi finder den mangelfuld i forhold til de andre elementer i 
mennesket. Derfor valgte vi at inddrage MoHOs vilje- og vanesubsystem samt Mo-
derkærlighed for at få en grundigere beskrivelse af mennesket. Det har været udfor-
drende at arbejde med viljesystemet, da det virker som om, det beskriver noget, der 
også er en del af åndeligheden. Vi har derfor, uden at blande metoderne sammen, 
forsøgt at bruge viljesystemet til at underbygge det, som har været så svært at forkla-
re med åndeligheden. Derfor har MoHOs subsystemer været et godt supplement til 
CMOP. 
Ved brug af Moderkærlighed oplevede vi også problemer i forhold til CMOP, fordi 
moderkærlighed kunne være en del af åndeligheden eller omvendt. Da vi ikke øn-
skede at udrede det indbyrdes forhold mellem metoder og teorier, valgte vi at bruge 
Moderkærlighed som baggrundsviden i fortolkningen. Det er åbenlyst, det kun er ak-
tuelt, fordi vi kun har interviewet mødre. Moderkærlighed har hjulpet os til underbyg-
ge fortolkninger og forklare sammenhænge, det ellers ikke har været muligt at rede-
gøre for. Det har været naturligt og virket godt, og vi har via denne fundet ind til en 
meget vigtig del af svaret på problemformuleringen, - nemlig at drivkraften ligger i, at 
man er mor.  
 
Inddragelsen af anden metode og teori har hjulpet os til en bredere personanalyse, 
hvorved vi mener, vi har fremfortolket flere kvaliteter. Derfor synes vi, kombinationen 
af CMOP, MoHO og Moderkærlighed har været anvendelig og givet et godt resultat.  
 
Vi mener, den forstående forskningstype, det kvalitative interview og vores fænome-
nologiske holdning har gjort det muligt at holde fokus på repræsentantens erfaringer, 
hvilket var formålet. 
Nedenfor vil vi reflektere over, hvordan brugen af netop disse metoder har fungeret.  
 
I interviewsituationen har vi forsøgt at opfylde spejlkriteriet, et af validitetskriterier-
ne, ved at arbejde med de fire interviewniveauer. Vi har oftest befundet os på tredje 
niveau og spejlet repræsentantens udsagn og holdninger, for at opnå en fælles for-
ståelse.  
Vi har valgt ikke at returnere de transskriberede interviews til repræsentanterne. Der-
for ved vi ikke, om den enkelte ville kunne genkende sig selv i den beskrivende for-
tolkning (Launsø 2000:26). Dog mener vi, vi inden interviewet var afsluttet, nåede en 
fælles forståelse af det sagte. 
For at opfylde helhedskriteriet har vi i fortolkningen forsøgt at medinddrage den 
kontekst, som repræsentantens meninger er indlejret i. Det skal her siges, at, til trods 
for, vi har arbejdet med de fire interviewniveauer kan have mistet data. Det skyldes, 
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vi som forholdsvis uerfarne interviewere ikke konsekvent er nået det refleksive ni-
veau. 
Da vi ikke er rutinerede interviewere, kan vi ikke sige os fri for, måske i interviewsi-
tuationen at have signaleret, vi ønskede nogle bestemte udsagn. Vi mener dog ikke, 
det er tilfældet, da vi var bevidste om at have en klientcentreret tilgang, var velforbe-
redte og havde gennemarbejdet temaguiden til at være en tjekliste. Desuden var vi 
tre til stede for at følge repræsentantens initiativ, - høre hendes stemme. 
For nogle af repræsentanternes vedkommende kan erindringerne være svære at be-
skrive præcist, fordi det er nogle år siden, de fik beskeden om, deres barn har en 
hjerneskade. Det er måske ikke så slemt at tænke tilbage på nu, som det var at være 
i dengang. Samtidig er det nogle andre følelser, der er aktuelle nu. - Disse kan nem-
mere beskrives. 
Vi har forsøgt at validere data gennem indsamling og bearbejdning ved at benytte os 
af triangulering (2000:177). 
Da vi både arbejder på et kritisk common sense niveau og et teoretisk niveau, er det 
både offentligheden og fagpersoner, der kan afgøre validiteten (Kvale 1997:213).  
Projektets værdi afhænger af læseren. Læsere med interesse indenfor vores felt vil 
få større udbytte end helt udenforstående. (Launsø 2000:27) 
 
Som tidligere nævnt er vi gået på kompromis med udvælgelseskriterierne, hvorved 
ambitionsniveauet falder, og overførbarheden forringes. Set i bakspejlet burde vi 
have givet os mere tid til at forsøge at opfylde kriterierne bedre. Vi mener, især kravet 
om også at tale med fædre ville have givet projektet mere bredde, fordi fædre kan 
have andre erfaringer end mødrene. – Derved var det måske blevet mere repræsen-
tativt. Samtidig mener vi, overførbarheden havde været bedre, hvis vi kun havde 
koncentreret os om enten FHC eller IAHP. Det skyldes, vi i interviewene oplevede 
stor lighed mellem de første tre interviews med FHC-forældre. Det sidste, som var 
med en IAHP-forælder, var afvigende. Da vi kun har haft det ene interview med 
IAHP, er det ikke muligt at afgøre, om det er valget af metoden, der frembragte nye 
kvaliteter, eller om det er repræsentantens personlighed og baggrund.  
Idet der fremkommer nye kvaliteter i det sidste interview, er feltet ikke udtømt. På 
grund af tidspres har det ikke været muligt at fortsætte, til der ikke fremkom ny viden. 
Da de alle udtrykker nogle fælles tanker, følelser, behov og drivkraft (se ”Konklusi-
on”), tænker vi, mange andre forældre der hjemmetræner efter FHC eller IAHP må-
ske vil have samme oplevelse af bestemte fænomener. 
Men forældre der hjemmetræner efter en anden (for os ukendt) metode kan have 
andre tanker, følelser, behov og drivkraft.  
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7. KONKLUSION 
 
I dette projekt har vi beskæftiget os med at opnå forståelse for, hvad der får forældre 
til at blive primær behandler for deres barn med hjerneskade. 
Vi vil i det følgende opsummere de mest gennemgående tanker, følelser, behov og 
drivkraft, som forældrene har. Selvom projektet har mistet noget bredde, idet vi kun 
interviewer mødre, repræsenterer mødrene stadig de forældre, vi søger i problem-
formuleringen. Vi vil i konklusionen omtale dem som mødre.  
 
Begrebet tanker har ved projektets afslutning givet lidt problemer, da det har været 
svært at skille mødrenes tanker ud. Vi mener, det hænger sammen med, at når de 
har formuleret deres tanker, har det været for at forklare, hvordan de har haft det, 
hvordan de har oplevet situationen eller lignende. - Emner der inkluderer følelser, 
behov og drivkraft. Derfor har de fortalte tanker altid handlet om følelser, behov eller 
drivkraft, hvorfor tanker her i konklusionen vil blive beskrevet under disse. 
 
Det er i høj grad mødrenes oplevelser af at have et barn med hjerneskade, der har 
ført til følelser, som har været af betydning for valget om at hjemmetræne.  
Mødrenes selvfølelse bliver påvirket på forskellig vis, da de får at vide, de har et 
barn, der har en hjerneskade. Eas selvfølelse kan på daværende tidspunkt have 
ændret sig. De andres selvfølelse virker derimod uændret. De føler sig ikke mindre 
værd som mødre, fordi deres barn har en hjerneskade. Det kan skyldes, de er ældre 
og har mere livserfaring, er mindre usikre samt livsformen, - at de har en uddannelse, 
hvilket til sammen giver flere ressourcer at trække på. 
Uanset mødrenes reaktion elsker de deres barn, som det er. De ønsker ikke at ”bytte 
det til noget andet”.  
De har alle oplevet frustration over, deres barn ikke udvikler sig, hvilket er helt util-
fredsstillende for en mor. De har følt sig magtesløse, da de ikke har kunnet give de-
res barn det, som det har brug for. Den følelse er blevet forstærket i samspillet med 
det offentlige behandlingstilbud, fordi mødrene ikke er tilfredse, med det der tilbydes. 
De oplever, de offentlige behandlere ikke lytter til dem, som de eksperter, de føler, de 
er i deres børn. Derved får de ikke det, de har brug for, for at kunne hjælpe deres 
barn. Det fører til en oplevelse af ikke at blive respekteret af det offentlige behand-
lingstilbud. 
En føler det offentlige behandlingstilbud har svigtet hende, idet de ikke har givet hen-
de den form for støtte og vejledning, hun ønskede. 
En anden er bange for dels at opdage livet er lettere, hvis barnet ikke er der, dels at 
miste sit barn til det offentlige behandlingstilbud. Det skyldes, hun har en stor an-
svarsfølelse i forhold til at passe sit barn. 
I FHC og IAHP føler de sig derimod alle respekteret som hovedpersonen i barnets liv, 
da træningsprincipperne bygger på, at forældrene er dem, der kender barnet bedst 
og derfor skal være de primære behandlere. Når mødrene går ind i dette projekt, er 
det udtryk for en tro på sig selv. - De har tillid til, de har ressourcer til og kan magte at 
hjemmetræne. 
Hjemmetræningen gør, de får det godt, fordi de ikke bare ser til, men aktivt forsøger 
at ændre situationen. De oplever en stor tilfredsstillelse, idet de gør noget med og for 
deres barn, og de ser deres barn udvikle sig. I kraft af de meget fastlagte program-
mer, ved de, hvornår træningen er slut, - det giver god samvittighed.  
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Forældrenes tilgrundliggende kærlighed til barnet er gennemgående. De elsker det 
ubetinget. De kan, i kraft af de er mødre, sætte sig ind i barnets følelser og behov, og 
har et grundlæggende ønske om at opfylde disse.  
 
Som mødre har de et instinktivt behov for at se, barnet udvikle sig, fordi de vil se, det 
liv de har sat i verden blomstre. De har behov for, at deres barns udvikling støttes 
bedst muligt.  
Mødrene behøver en anden form for indsats, end det offentlige tilbyder. Nogen går 
ind i rollen som primærbehandler, fordi de oplever, at dem de har overdraget opga-
ven til, de offentlige behandlere i specialbørnehaven, ikke opfylder deres og barnets 
behov. De har brug for større medvirken i træningen af barnet, en mere målrettet og 
intensiv træning, og mere dialog om, hvordan træningen planlægges. 
Andre tager det primære behandlingsansvar, fordi de gerne vil gå hjemme med deres 
børn. De har derfor et ønske om vejledning fra de offentlige behandlere i, hvordan de 
bedst støtter barnet. Disse har behov for at dyrke deres moderrolle på fuld tid og et 
dybt ønske om at deltage i deres børns liv. Derfor har de brug for, de offentlige be-
handlere i højere grad kunne virke som rådgivere i hjemmet frem for at tage en stor 
del af ansvaret fra mødrene ved at tilbyde en specialinstitutionsplads. De har behov 
for at tage ansvaret for deres barns udvikling og derved bevare overblikket over, 
hvad der skal ske i barnets (og deres eget) liv. 
En har et grundlæggende behov for at få lov til at være sammen med sit barn og tage 
sig af hende, som hun tager sig af sine andre børn. 
Ea kan, i tilfælde af at selvopfattelsen er ændret, have behov for at vise sit værd som 
mor og få en bedre selvopfattelse ved en vellykket hjemmetræning af Sif.  
I tilfælde hvor børnene har fået en hård og kontant dom, er der også et behov for at 
bevise, det offentlige tager fejl. 
De har alle behov for, deres barn får det bedre gennem udvikling.  
Alt i alt har mødrene behov for at gøre det, der for dem føles, som det allerbedste for 
deres barn. Og de har brug for at omgivelserne respekterer dem, for det de gør! 
 
Mødrenes drivkraft i hjemmetræningen er, at de brænder for det. Det er vigtigt og 
meningsfuldt for dem, og de ser resultater af deres anstrengelser. Det giver dem 
energi og motivation til at fortsætte.  
Derudover har børnene fået stillet en mørk fremtid i udsigt. Det virker i sig selv som 
en drivkraft for mødrene, fordi man som mor har et dybt ønske om at bevare det liv, 
man selv har været med til at skabe.  
FHC og IAHP tror på, det er muligt at bevare barnets liv. De tror på barnet. Samtidig 
oplever mødrene et positivt samarbejde med FHC og IAHP, det motiverer yderligere.  
Ea har et mål om at gøre Sif helt rask. Da det er muligt hendes selvfølelse, i forhold 
til at være mor, blev ændret ved Sifs fødsel, kan der ligge en drivkraft i at opnå aner-
kendelse fra omgivelserne og derved vise sit værd som mor. For en anden er det og-
så vigtigt, hendes omgangskreds bemærker og kommenterer barnets fremskridt, - 
det giver hende blod på tanden. 
For andres vedkommende er drivkraften, at de mener, det vil skabe et bedre familie-
liv, hvis barnet bliver mere selvhjulpen. Generelt giver denne strukturerede måde at 
træne på, mere plads til at leve et normalt familieliv, i de timer hvor der ikke trænes. 
Mødrene kan koncentrere sig om at tage sig af resten af familien, fordi de helt klart 
ved, hvornår træningen er slut. De har god samvittighed. 
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Det giver mødrene en god følelse, at de gør noget med og for deres barn. Det giver 
dem tilfredsstillelse, at de har udført noget for at ændre situationen. Ønsket om at gø-
re det bedste, man kan for sit barn, er en kæmpe drivkraft. 
Vi mener netop denne trang til at give sit barn det allerbedste, - bedst muligt at opfyl-
de dets behov, er det helt centrale. – At moderkærligheden er den største drivkraft. 
Det er i kærlighed til barnet, de finder ressourcer, energi og vilje til at overkomme den 
udfordring, det er at hjemmetræne sit barn. Så når vi i problembaggrunden diskute-
rede, hvorvidt der fandtes en iboende kraft i forældrene, mener vi den på baggrund af 
dette kan identificeres til, for mødrenes vedkommende, at være moderkærligheden.  
 
Mødrenes følelser, behov og drivkraft i forhold til at hjemmetræne udspringer af mo-
derkærligheden, præges af morens personlige ressourcer, værdier, interesser og rol-
ler og påvirkes gennem aktivitet og samspil med omgivelserne. 
 
 
8. DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Når man ved projektets start formulerer sin for-forståelse, giver det mulighed for gen-
nem forløbet at arbejde selvrefleksivt. Ved afslutningen er man i stand til at vurdere, 
hvordan for-forståelsen har ændret sig, samt hvilken ny forskning det lægger op til 
(Launsø 2000:63).  
 
Som nævnt i ”Problembaggrund” opfattede vi den intensive hjemmetræning som en 
understregning af, barnet ikke er godt nok, som det er.  
Efter at have interviewet disse mødre opfatter vi nu hjemmetræningen som en kær-
lighedsgerning. Mødrene handler af kærlighed til barnet - for at give barnet bedre for-
udsætninger for et mere selvstændigt liv. Moren elsker barnet, som det er. Hun vil 
blot facillitere barnets udvikling på den måde, hun, via identifikation med barnet, intui-
tivt fornemmer, er den bedste måde at opfylde barnets behov for udvikling på.  
Da det forholder sig sådan for disse mødres vedkommende, tænker vi, det også kan 
være gældende for andre mødre. 
 
De mødre, vi har talt med, har valgt at hjemmetræne, fordi de er utilfredse med det 
offentlige behandlingstilbud. I FHC og IAHP oplever forældrene, i modsætning til i det 
offentlige behandlingstilbud blandt andet; - de får lov at tage del i og ansvar for bar-
nets træning, - de får respekt for det, de gør, og - de får håb om, deres barn kan få 
det bedre. Det tyder på, FHC og IAHP giver forældrene noget, det offentlige behand-
lingstilbud ikke giver. Er det tilfældet?  
Da vi ikke har undersøgt de offentlige behandleres oplevelser med og holdninger til 
dette, kan vi ikke udtale os om det, men vi kan reflektere over det.  
Som kommende ergoterapeuter finder vi det tankevækkende, at de fire mødre alle 
føler sig svigtet og ikke respekteret af det offentlige behandlingstilbud. Vi tror de of-
fentlige behandlere, der har været omkring mødrene har handlet efter bedste evne, 
har søgt at implementere klientcentreret og ikke villet modarbejde familiens ønsker 
og behov.  
Så hvor går det galt? Hvor sker der skred mellem det som forældrene oplever, og det 
som de offentlige behandlere måske oplever, de gør? Misforstår de hinanden? 
Vi vil ikke gå ind i en diskussion af dette. Fakta er bare, at selvom alle har handlet i 
god mening, så har nogle mødre tilsyneladende en følelse af ikke at have fået det, de 
havde behov for.  
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Udgangspunktet for et bedre samarbejde må derfor være at der arbejdes på større 
forståelse mellem forældre og offentlige behandlere. Vi tænker, det vi har kortlagt i 
projektet, vil kunne inspirere. 
Hvordan sikrer man, begge parter er tilfredse? Kræver det ændring af de eksisteren-
de rammer, en ny tilgang til klientsamarbejdet hos de offentlige behandlere eller stør-
re forældreinitiativ?  
Det kræver måske en kombination af; omprioritering af midlerne i de eksisterende 
rammer, at forældrene må være parate til og tør at formulere deres ønsker og behov, 
samt de offentlige behandlere bliver endnu mere bevidste om at arbejde klientcentre-
ret. - Måske skal vi som offentlige behandlere være mere opmærksomme på løbende 
at evaluere den klientcentrerede praksis med klienten, så vi sikrer, vi indgår i et part-
nerskab. Derved arbejder man endnu mere bevidst med at holdning bliver til hand-
ling.  
 
Denne øgede bevidsthed omkring klientcentret praksis er det centrale, når vi nu skal 
gøre op, hvad vi som kommende ergoterapeuter primært har lært af projektet. Vi er 
glade for også, ud over at have fundet svar på problemformuleringen, at have fået 
denne indsigt. Den vil vi selvfølgelig bruge i vores fremtidige virke som ergoterapeu-
ter. 
Derudover har vi fået en ny forståelse for disse primær behandlende forældre, hvor 
det, der for os har været af størst betydning er, vi er blevet opmærksomme på, mød-
rene handler af kærlighed til barnet.  
Det har fået os til at forstå, at: 
- vi, som offentlige behandlere, bør møde forældrene med respekt frem for mistro. 

Og betragte dem som en ressource, med deres iboende kraft - her moderkærlig-
heden, så den udnyttes bedre. 

- det er vigtigt, vi, med barnet i fokus, samarbejder med forældrene, uanset hvor 
forskelligt vi ser på, hvordan barnets udvikling bedst faciliteres. Uanset hvad vi 
mener om forældrenes valg af metode. For at støtte barnet bedst muligt. 

 
Vi tænker, flere og flere vil vælge at hjemmetræne, hvis det er generelt, forældrene 
ikke føler sig imødekommet af det offentlige behandlingstilbud.  
Det stigende medlemstal i FHC (Jf. ”Design” s.14) og debatten i medierne tyder net-
op på, hjemmetræningen vil blive mere udbredt og brug af specialinstitutioner mind-
skes. Vi kunne være bange for, det resulterer i, den faglige ekspertise og kvalitet i det 
offentlige behandlingstilbud falder, fordi det ikke længere efterspørges i samme grad. 
Det ville være synd for barnet, da vi mener begge parter har noget godt at tilbyde ved 
at indgå en dialog om, hvad man hver især kan tilbyde barnet, - at forældre og offent-
lige behandlere, med barnet i fokus, hver især deler ud af deres ekspertise. 
 
Vi fornemmer i projektet og litteraturen, at alle mødre altid vil gøre det, de oplever er 
det bedste for barnet. – De vil altid handle i kærlighed til barnet.  
Mødre der hjemmetræner handler i moderkærlighed.  
Mødre, der benytter det offentlige behandlingstilbud, handler også i kærlighed til bar-
net. De handler (også) på baggrund af deres handleevne, værdier, interesser, roller, 
åndelighed osv. - Og udfra det de, i samspillet og identifikation med barnet, intuitivt 
mærker, er det bedste for at støtte barnets udvikling og opfylde dets behov. At speci-
albørnehaven kan give deres barn noget, som de som mødre ikke kan, - at børneha-
ven bedre facilliterer barnets udvikling.  
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Projektforløbet og den afsluttende diskussion har inspireret til et nyt problemfelt i tre 
dele. 
 
1. Det ville være spændende at undersøge de offentlige behandleres opfattelse af 

samarbejdet med denne gruppe forældre. De oplever formentlig situationen an-
derledes end forældrene. 

 
2. Denne viden om de offentlige behandleres oplevelse af samarbejdet, kunne bru-

ges som udgangspunkt i en afklaring af, hvor konflikten opstår? Er det i feltet mel-
lem de offentlige behandleres holdninger, og den praksis de udøver, eller er det 
mellem implementeringen og forældrenes oplevelse deraf? Eller er der bare ikke 
de nødvendige rammer for en vellykket klientcentreret praksis? Hvor er det even-
tuelle misforståelser opstår? 

 
3. Når man har opnået denne viden, har man et grundlag at bygge videre på. Så 

kunne det være interessant at arbejde med, hvorvidt et bedre samarbejde kan 
etableres. 
Kan det gøres i de eksisterende rammer? Kræver det for meget individuel kontakt 
i forhold til den tid der er til rådighed? Kræver det større forældreinitiativ? Kræver 
det omprioritering af ressourcerne? Kunne man forestille sig et forældresamarbej-
det, hvor udgangspunktet er en samtale med det enkelte forældrepar for at finde 
ud af, hvilke behov de har, og hvordan de ønsker at tage del i barnets liv og træ-
ning. Hvor de indgår en aftale om, de varetager noget træning/håndtering i hjem-
met, og derved får ansvar for en del af behandling, hvis de ønsker det? 
Det ville være spændende at udarbejde sådan et forslag. 
 
 

9. ANVENDELSESASPEKT OG FORMIDLING 
 
Vi mener, resultatet af dette projekt er interessant for alle offentlige behandlere der 
arbejder med børnene og deres forældre.  
Da vi ikke har mulighed for at formidle til alle, vil vi prioritere de faggrupper, der har 
den daglige kontakt med barnet og det tætteste samarbejde med forældrene. Den 
primære målgruppe - ergoterapeuterne og fra den sekundære målgruppe pædago-
ger, fysioterapeuter og socialrådgivere.  
Det vil vi gøre gennem en artikel i fagbladene, således at projektets resultater om 
muligt kan anvendes af de definerede målgrupper. Vi håber, vi gennem artikler i Er-
goterapeuten, Børn og Unge, Fysioterapeuten samt Socialrådgiveren kan give 
anledning til refleksion, inspiration og diskussion. 
I det tilfælde hvor disse faggrupper bliver inspirerede til at engagere sig i emnet, kan 
også de lovgivende instanser, gennem markedsføring (Jf. ”Formål og målgruppe”), få 
udbytte af projektet til at overveje hvordan det offentlige behandlingstilbud bør være 
udformet.  
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RESUMÉ 
 
I en praktik blev vi inspirerede til at fordybe os i det område hvor forældre selv træner 
deres barn med hjerneskade hjemme (hjemmetræne). Vi blev nysgerrige efter at fin-
de ud af, hvad det er der får disse forældre til at begynde at hjemmetræne, hvilke op-
levelser og følelser, der ligger bag. Hvad er det i forældrene eller deres omgivelser, 
der får dem til at handle som de gør? 
Bachelorprojektet ”Der ingen der kan gøre det bedre end jeg” tager udgangspunkt 
i dette. Gennem litteratursøgning, interview, debataften, tv-udsendelser og diskussi-
oner i gruppen nåede vi frem til den endelige problemformulering: 
 
Hvilke tanker, følelser, behov og hvilken drivkraft har forældre til børn med 
hjerneskade, som hjemmetræner deres barn efter en bestemt metode? 
 
Til at besvare ovenstående har vi brugt den forstående forskningstype samt det kvali-
tative forskningsinterview, og projektet er belyst med et fænomenologisk perspektiv. 
Data er indsamlet ved hjælp af det kvalitative interview.  
Vi har gennem projektet brugt Den Canadiske Model som overordnet ramme. Da den 
har været gennemgående i vores projekt vil den afspejles i hele opgaven, fra ”Pro-
blembaggrund”, til begrebsdefinition og fortolkning.  
Efter interviewene supplerede vi Det teoretiske rum med MoHOs vilje- og vanesub-
system samt noget viden om Moderkærlighed.  
 
De vigtigste resultater i projektet er, at mødrene: 

 Har behov for at dække deres barns behov for udvikling. 
 Har behov for at være en del af barnets liv og træning. 
 Elsker deres barn som det er og ønsker at barnet får det bedst mulige liv. 
 Ikke føler sig respekteret som barnets mor af det offentlige behandlingstilbud. 
 Søger en måde hvorpå de kan opfylde deres barns behov for udvikling og fin-

der den i Family Hope Center og The Institutes for the Achievement of Human 
Potentials. 

 Føler sig hørt og respekteret som eksperter i deres barn i Family Hope Center 
og The Institutes for the Achievement of Human Potentials, hvor de får tilrette-
lagt programmet. 

 Alle har en drivkraft i, at de ønsker at bevare det liv de har sat i verden på den 
måde som de intuitivt fornemmer er den bedste. 

 Har en iboende kraft, de bruger i hjemmetræningen som kan identificeres som 
Moderkærligheden. 

 
Med dette projekt har vi ønsket at opnå forståelse for forældrenes situation.  
Vi håber faggrupper omkring barnet og forældrene vil fatte interesse for emnet og via 
projektet få inspiration til forældresamarbejdet. 
 
 
Alle personer og steder er anonymiserede. 
 


