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Forord 
Projektet henvender sig primært til ergoterapeuter, ergoterapeutstuderende, og andre 

relevante faggrupper med interesse for unge med en sindslidelse. 

Mange mennesker har på forskellig vis bidraget til undersøgelsen, og i den forbindelse 

ønsker vi at rette en speciel tak til kontaktpersonerne på de socialpsykiatriske dagtilbud og 

til de interviewpersoner, der velvilligt stillede sig til rådighed i forbindelse med 

indsamlingen af vores empiriske data.  

Ligeledes en stor tak til vores metodevejleder, ergoterapeutlærer og cand.scient.soc., 

Kirsten Schultz Petersen. 
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1.0 Problembaggrund  
I dette afsnit vil vi beskrive baggrunden for valget af vores emne, og interesse for dette. 

Desuden vil vi konkretisere emnet, formålet med dette projekt, samt dets relevans. 

 

I ungdomslivet forlader unge mennesker familien og trygheden, og de bliver selv 

ansvarlige for egne handlinger. Ungdommen kan være præget af usikkerhed og uvished om 

man er på rette vej, ender på rette sted med arbejde, uddannelse, venner, familie og 

personlighed.1 Unge sindslidende er midt i denne proces, når de bliver afbrudt af psykisk 

utilpashed, sygdom, eller sindslidelse. De er bange for at få afbrudt deres ungdom, og er 

bevidste om at en stempling som sindslidende sender dem ud på et sidespor – en pause i 

ungdommen. Alligevel er det for mange en lettelse, når det sker, fordi de så bliver 

anerkendt som syge og kan få ret til behandling, som kan forbedre deres situation.2 

 

Ca. 20 % af befolkningen vil i løbet af tilværelsen få en behandlingskrævende psykisk 

lidelse.3 Antallet af sindslidende, der i Danmark modtager behandling, er knap 64.000; og 

af dem er ca. 11.000 unge mellem 15 og 24 år.4 Ifølge bilag 1 ses det tydeligt, at unge er 

markant overrepræsenteret i det psykiatriske sygehusvæsen. Uanset årsagerne til denne 

overrepræsentation, er det ekstra vigtigt, at der findes socialpsykiatriske dagtilbud, der 

passer til de behov for meningsfuld aktivitet, de unge har. 

Flere kommuner oplever, at der ikke er tilstrækkelig hjælp at hente i socialpsykiatrien til de 

mange unge sindslidende.5 I Aalborg kommune ser man unge sindslidende eller unge med 

psykosociale vanskeligheder, der ikke ønsker at benytte de etablerede socialpsykiatriske 

dagtilbud, og en forklaring herpå er blandt andet, at de unge oplever, at de øvrige brugere i 

dagtilbudene er ”for syge” eller "for gamle”. En anden forklaring er, at de unge tit kan 

have svært ved at erkende en begyndende sindslidelse, og har svært ved at identificere sig 

med andre sindslidende.6 

                                                 
1 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 155 
2 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 155 
3 http://www.servicestyrelsen.dk/index.aspx/Publikationer_og _databaser/Videnforum/Ha… 
4 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 10  
5 http://ph.auh.dk/psykroot/regioner/Silkeborg/silkeborgmoede260304.htm 
6http://www.aalborg.dk/serviceomraader/handicappede+og+sindslidende/tilbud+for+sindslidende/681
51bcd-  30c3-4ed4-a1b4-7d7c69911f3e,fb8e1854-aa39-45b0-906b-0b928c5a6bff,frameless.htm 
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Ifølge en undersøgelse fra 2004, udarbejdet af Center for Forskning i Socialt Arbejde, kan 

unge sindslidende opleve indsatsen i socialpsykiatrien som helbredende og revaliderende. 

De kan også opleve, at indsatsen kan føre til frygt og angst for aldrig at blive rask og 

forblive sindslidende, altså som del af en permanent marginalgruppe. Dette er i modstrid 

med de unge sindslidendes opfattelser og ønsker om at være normale og ligesom andre 

unge. For nogle resulterer det så i, at de ikke bruger de specifikke tilbud og for andre, at de 

fastholdes i en identitet som afvigende og psykisk syge.7 

 

Ud fra ovenstående tyder det på, at det er et problem, når der ikke er tilstrækkelige 

socialpsykiatriske tilbud, især dagtilbud, der passer til de mange unge sindslidende, 

specielt når der er en stigning i antallet af unge, der har behov for hjælp. Desuden er det et 

problem, når de unge sindslidende ikke vil benytte sig af de tilbud der er, og det bekræfter 

kun gisninger om, at de aktuelle socialpsykiatriske tilbud ikke dækker deres behov.  

 

Ifølge en artikel fra American Journal of Occupational Therapy har studier vist, at 

individer med en psykiatrisk diagnose har behov for både meningsfuld og social aktivitet, 

og at disse aktiviteter bidrager til ”recoveryprocessen” (at komme sig).8 Alle med en 

psykisk diagnose har disse behov, dermed også de unge. Undersøgelsen konkluderer at 

samarbejde mellem sindslidende i et beskæftigelsestilbud har en positiv og normaliserende 

effekt på deres liv. Meningsfuld aktivitet og samarbejde i beskæftigelsestilbudet giver dem 

stolthed, glæde og tilfredsstillelse, og er med til at forbedre deres livskvalitet. Hvis de får 

løn for det arbejde de laver, føler de sig værdsatte og behøvet.9  

Ud fra denne undersøgelse står det klart, at unge sindslidende har brug for både 

meningsfuld og social aktivitet, da det bidrager til recoveryprocessen og forbedrer deres 

livskvalitet. 

                                                                                                                                                    
   
7 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 15 
8 Gahnstrom-Strandqvist, K. mfl., The Meaning of the Working Cooperative for Persons with Long-Term 
Mental Illness: A Phenomenological study, American Journal of Occupational Therapy, may/june 2003, 57, 
262-272 
9 Gahnstrom-Strandqvist, K. mfl., The Meaning of the Working Cooperative for Persons with Long-Term 
Mental Illness: A Phenomenological study, American Journal of Occupational Therapy, may/june 2003, 57, 
262-272  
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Psykisk syge nævner ofte kontakt og kommunikation med andre mennesker som deres 

største problemer.10 Derfor er det vigtigt, at de tilbydes rammer, hvor de kan være i et 

samvær med andre mennesker. 

 

Resultater fra en anden undersøgelse11 viser, at sindslidende har behov for personlig 

tilfredsstillelse, og for at være produktiv. De skal kunne engagere sig i ikke-

stigmatiserende aktiviteter, samt engagere sig i aktiviteter, der fremmer social interaktion i 

den sindslidendes valgte omgivelser. Dette vedrører også unge sindslidende, og derfor er 

det vigtigt for socialpsykiatrien at bestræbe sig på at imødekomme disse behov hos denne 

gruppe. 

I førnævnte undersøgelse udarbejdet af Center for Forskning i Socialt Arbejde, bekræftes 

det at samvær med andre unge støtter unge sindslidende i en opfattelse af en normalitet 

som ung, frem for som sindslidende.12 Alligevel kan de have vanskeligheder med at føle 

sig tilpas i sociale sammenhænge med jævnaldrende, da de ikke selv er kommet med på 

uddannelses-, karriere- og familievognen.13 Flere af de unge, der deltog i undersøgelsen, 

har udtalt, at dagtilbudene, de har deltaget i, har dannet grundlag for private vennenetværk, 

hvor de mødes og laver ting sammen privat.14 Når de skulle beskrive deres hverdagsliv, 

handlede det om, hvordan de skaffer dagen en struktur og indhold, der støtter deres 

selvorientering og fremtidsperspektiv. Gode dage er for mange når de selv handler aktivt, 

gør noget: Kommer op og har noget at lave, får ordnet praktiske ting eller passet skole og 

arbejde.15  

Resultatet af undersøgelsen viste, at de unge sindslidende har brug for beskæftigelse for 

ikke at gå i stå.16 Når de unge var kritiske, og for en dels vedkommende afviste 

dagtilbudene, skete det med henvisning til, at der ikke er tilstrækkelig plads til egne 

initiativer, og at kravene bliver for små for netop dem.17  

 

                                                 
10 Larsen, Henrik Dybvad (2002), Når rejsen er målet, side 51 
11 Hvalsøe, Berit, Characteristics of Meaningful Occupations from the Perspective of Mentally Ill People, 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2003,10:61-71 
12 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 64 
13 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 82 
14 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 146 
15 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 153 
16 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 85 
17 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 146 
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For at unge sindslidende kan være i stand til at udføre meningsfuld aktivitet må der ifølge 

Canadian Model of Occupational Performance, CMOP, være balance mellem aktiviteten, 

mennesket (den unge sindslidende) og omgivelserne (de socialpsykiatriske tilbud),18 der 

tilsammen udgør aktivitetsudøvelsen. Dermed kan man sige, at hvis de socialpsykiatriske 

dagtilbud ikke passer til de unge sindslidende vil der skabes ubalance, aktivitetsudøvelsen 

vil forringes og der vil ikke i samme grad være mening med aktiviteten. Hvis 

socialpsykiatrien ikke bidrager til meningsfuld aktivitet, eller ikke er med til at skabe 

balance mellem den unge sindslidende, aktiviteten og omgivelserne i socialpsykiatrien, vil 

det ifølge modellen forringe livskvaliteten.19 De socialpsykiatriske dagtilbud skal derfor 

være med til at give de unge sindslidende livskvalitet, hvilket er et centralt begreb i det 

sociale arbejde. Livskvalitet er evnen til at realisere sine værdier og tage ansvaret for sit 

eget liv, derfor må socialpsykiatriens dagtilbud støtte den unge sindslidende i at udlevere 

sine drømme, mestre sit liv og tage ansvar for sig selv.20 

 

Ud fra ovenstående tyder det på, at der er en stigning i antallet af unge sindslidende, men at 

de socialpsykiatriske dagtilbud til unge sindslidende ikke er gode nok til at opfylde deres 

behov for meningsfuld aktivitet. Vigtigheden af meningsfuld aktivitet og dens 

sammenhæng med livskvalitet gør, at det er vigtigt, at de unge sindslidende deltager i 

meningsfulde aktiviteter for at få livskvalitet. Det tyder på, at der ikke er tilstrækkelige 

dagtilbud, der matcher de unges behov for meningsfuld aktivitet, og som kan give dem 

livskvalitet. Derfor finder vi det relevant selv at undersøge, hvordan unge sindslidende 

oplever sammenhængen mellem socialpsykiatriens dagtilbud og deres behov for 

meningsfuld aktivitet. Vi synes, at det er vigtigt at høre de unges oplevelser af 

sammenhængen, da det er deres liv det handler om.  

Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering.  

 

1.1 Problemformulering 
”Hvordan oplever unge sindslidende sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld 

aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud, og hvordan påvirker det deres livskvalitet?” 

 

                                                 
18 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 48 
19 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 45 
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For at få hjælp til at få besvaret vores problemformulering har vi udarbejdet tre 

forskningsspørgsmål ud fra problemformuleringen.  

• Hvordan oplever unge sindslidende deres behov for meningsfuld aktivitet? 

• Hvordan oplever unge sindslidende dagtilbudene i socialpsykiatrien? 

• Hvordan påvirker det de unge sindslidendes livskvalitet at deltage i de           

socialpsykiatriske dagtilbud? 

 

1.2 Nøglebegreber 
Nominelle definitioner Operationelle definitioner 

Unge sindslidende: 

En forholdsvis ung voksen person, der 

lider af en psykisk sygdom.21 

Unge sindslidende: 

Personer mellem 18-30 år, der enten har en 

diagnosticeret eller ikke diagnosticeret 

sindslidelse, og som benytter sig af 

socialpsykiatriens dagtilbud.  

Behov: 

Have behov for noget = behøve, have brug 

for, trænge til.22 

Behov: 

Det, at unge sindslidende har brug for at 

vælge og udføre aktiviteter, hvor de kan få 

erfaringer, der giver personlig mening og 

tilfredsstillelse. 

Meningsfuld aktivitet: 

Aktiviteter, der opfylder et mål eller 

formål, der er personligt eller kulturelt 

vigtigt. Motivation og vilje afhænger af om 

en person finder aktiviteter meningsfulde.23

Meningsfuld aktivitet: 

Det, der betyder noget for de unge 

sindslidende at lave. 

Socialpsykiatriens dagtilbud: 

Socialpsykiatriske dagtilbud til mennesker 

med en sindslidelse spænder fra 

væresteder, hvor man kan være og få 

Socialpsykiatriens dagtilbud: 

Socialpsykiatriske dagtilbud, i en større 

dansk kommune, til unge mennesker med en 

sindslidelse spænder fra væresteder, hvor 

                                                                                                                                                    
20 http://www.psykosyntese.dk/a-78/  
21 Becker-Christensen, Chr., (2001), Politikkens Nudansk ordbog med etymologi  
22 Becker-Christensen, Chr., (2001), Politikkens Nudansk ordbog med etymologi 
23 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 37 
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omsorg, til aktiviteter, hvor der stilles krav 

om at deltage i aktiviteter. Dette 

indbefatter også tilbud om kontaktperson.24

man kan være og få omsorg, til 

aktivitetssteder, hvor der stilles krav om at 

deltage i aktiviteter. Dette indbefatter også 

tilbud om kontaktperson.25 

Livskvalitet: 

At vælge og deltage i aktiviteter, som giver 

håb, motivation, mening, tilfredsstillelse, 

og som skaber et stimulerende livssyn, 

fremmer sundhed og støtter 

selvstændiggørelse.26 

Livskvalitet: 

Det, at unge sindslidende vælger at deltage i 

aktiviteter, som giver håb, motivation, 

mening, tilfredsstillelse, og som skaber et 

stimulerende livssyn, fremmer sundhed og 

støtter selvstændiggørelse.27  

 

                                                                                                                                                    
24 Adolph, Erik, (2000), Kvalitet i socialpsykiatrien, side 88 
25 Adolph, Erik, (2000), Kvalitet i socialpsykiatrien, side 88 
26 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 186 
27 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 186 
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2.0 Metode 
I dette kapitel redegøres der for projektets opbygning. Vi vil beskrive de metodiske 

overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. Vi klarlægger 

vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet, samt hvilke tiltag vi har foretaget, for at 

højne validiteten og reliabiliteten. Vi belyser desuden vores etiske overvejelser, 

argumenterer for valg af den teoretiske referenceramme, og beskriver vores overvejelser 

for indsamlingen af empiri. 

 

2.1 Undersøgelsesdesign 
Vi planlagde vores undersøgelsesdesign, og tog alle undersøgelsens stadier i betragtning, 

før interviewene indledtes.28  

Vores empiriske datamateriale bygger på et øjebliksbillede, da vi undersøgte ét her og nu 

billede af, hvad de unge sindslidende oplever. Ved at interviewe de unge sindslidende, og 

derved selv indsamle data, bliver vores data selvindsamlede primær data. Vi vil interviewe 

fire unge sindslidende, som er brugere af socialpsykiatriske dagtilbud, og dermed bliver 

vores studie et multiple casestudie.29  

 

2.2 Videnskabsteoretisk tilgang 
For at afklare, hvordan vi søgte et svar på vores problemformulering, beskrives de 

videnskabsteoretiske overvejelser, der påvirkede vores valg af metode, analyse og vores 

fortolkning af projektets resultat. 

2.2.1 Kvalitativ metode 

Vores problemformulering lægger op til, at vi skal opnå en dybere forståelse af unge 

sindslidendes oplevelse af sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet 

og socialpsykiatriens dagtilbud, samt at vi skal få en forståelse af, hvordan det påvirker 

deres livskvalitet. Projektets formål er blandt andet forstående, og vi valgte derfor at 

anvende en kvalitativ metode i vores undersøgelse.30 Den kvalitative metode gjorde det 

                                                 
28 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 95 
29 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 63 
30 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 41 
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muligt at finde svar på vores problemformulering via interviews. Herved kunne vi indhente 

og fortolke nuancerede beskrivelser ud fra den interviewedes livsverden.31 Det vil sige den 

unge sindslidendes egen opfattelse. En kvalitativ undersøgelse bygger på teorier om 

menneskelig erfaring – fænomenologi og fortolkning - hermeneutik.32  

 

Det er vigtigt, at forskeren, indenfor det kvalitative interview, stiller sig åben overfor, at 

verden kan ses på mange måder, at ting kan betyde noget helt andet for andre mennesker 

end for forskeren, det er ligeledes vigtigt at intervieweren er i stand til at fokusere i 

interviewet, det vil sige at åbenhed ikke må forveksles med at være uforberedt.33 Med dette 

menes der at for at udføre et godt interview, er det vigtigt, at vi har et godt kendskab til det 

felt og det emne, vi vil interviewe om. Det indebærer så, at vi sætter os godt ind i teorien, 

som giver os en forforståelse, som sætter os i stand til at afgøre, hvornår samtalen handler 

om noget interessant i forhold til undersøgelsen.  

2.2.2 Fænomenologi 

Til projektet har vi valgt en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Da den første del af 

problemformuleringen lægger op til en eksplorativ og åben undersøgelse, hvor vi søger 

viden om, og ønsker at forstå, unge sindslidendes subjektive oplevelse af sammenhængen 

mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud, finder vi det 

egnet at anvende fænomenologien. 

I det kvalitative interview anvendes fænomenologien til at nå frem til en afklaring af 

forståelsesformen, samt til at belyse, hvad og hvordan fænomenerne fremtræder.34 

Formålet i fænomenologien er at finde en forståelse ud fra den interviewedes oplevelse og 

erfaringer.35 Det er også at beskrive det givne så præcist og fuldstændigt som muligt; at 

beskrive og ikke forklare eller analysere.36 Vi vil med en fænomenologisk tilgang få en 

direkte oplevelsesbeskrivelse uden overvejelser om oprindelse eller årsag til en given 

oplevelse. I projektet vil vi forsøge at sætte vores forforståelse i baggrunden, da den 

afgørende virkelighed er, hvad den unge sindslidende opfatter den som.37 Dette vil hjælpe 

                                                 
31 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 41 
32 Malterud, Kirsti, (2003), Kvalitative metoder i medicinsk forskning, side 31 
33 Jensen, Torben K., m.fl., (2004), Sundhedsfremme i teori og praksis, side 212 - 213 
34 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 62 
35 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 42 
36 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 62 
37 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 
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os til at opnå en fordomsfri beskrivelse af hans eller hendes livsverden, selvom dette ikke 

er fuldt opnåeligt.   

2.2.3 Hermeneutik 

Vi har valgt en hermeneutisk tilgang for at opnå en gyldig og almen forståelse af tekstens, 

samtalens eller handlingens betydning, da hermeneutikken er studiet af tekst fortolkning.38 

Udgangspunktet er at fortolke mening ud fra egen forståelse.  

I en kvalitativ undersøgelse, hvor der anvendes interview, er det yderst relevant at anvende 

hermeneutikken, idet den belyser den dialog, der resulterer i de interviewtekster, der skal 

fortolkes.39 Desuden afklarer hermeneutikken den efterfølgende fortolkning af 

interviewteksterne, hvormed vi kan opnå en ny forståelsesramme for, hvordan de unge 

sindslidende oplever sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og 

socialpsykiatriens dagtilbud, og hvordan det påvirker deres livskvalitet. 

Vi har opdelt vores nøgleord i nominelle og operationelle begreber, der er blevet teoretisk 

forankret, for at kunne afklare meningen og betydningen i vores ordvalg. 

De nominelle begreber har vi hovedsageligt fra ordbøger.  

De operationelle begreber har vi hovedsageligt fra teorien CMOP, og har ”oversat” dem til 

empirisk målbare størrelser, så de passer til vores undersøgelse. 40  

Ud fra en hermeneutisk forståelse søges der i den teoretiske meningsfortolkning en specifik 

type mening, og der er opmærksomhed på de spørgsmål, der stilles til en tekst.41 I vores 

tilfælde er spørgsmålet, om sammenhængen mellem socialpsykiatriens tilbud og de unge 

sindslidendes behov for meningsfuld aktivitet, påvirker deres livskvalitet. Vi vil med andre 

ord bruge CMOP til at forklare os, hvordan livskvaliteten påvirkes af denne sammenhæng.  

Forforståelse er et centralt begreb inden for hermeneutikken. Dermed menes, at vi ikke 

alene opfatter omverdenen gennem vores sanser. Vores sanseindtryk rummer i 

virkeligheden en stor del tolkning.42 

 

                                                 
38 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 56 
39 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 56 
40 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 113 
41 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 49 
42 Thurén, Torsten, (2001), Videnskabsteori for begyndere, side 50 
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2.2.4 Deduktiv og induktiv tilgang 

Vores projekt bygger hovedsageligt på en deduktiv tilgang. Da de kvalitative data skal lede 

til nye beskrivelser gennem en teoristyret analyse, anvender vi en deduktiv tilgang i vores 

bachelorprojekt.43 Vores interviewguide vil tage udgangspunkt i CMOP, derfor bliver 

vores teori styrende for indsamling af de empiriske data og den efterfølgende analyse.  

Idet vi er gået hermeneutisk til værks i selve empirien, vil dele af processen kunne bære 

præg af en deduktiv fremgangsmåde. Når vi ud fra CMOP antager, at meningsfulde 

aktiviteter giver livskvalitet for alle mennesker, går vi deduktivt til værks.44    

Vi vil være åbne overfor nye aspekter i interviewet og i den efterfølgende analyse, det vil 

sige at, hvis de unge sindslidende bringer nye relevante temaer på banen, vil vi være åbne 

overfor disse, derfor vil processen kunne bære præg af en induktiv fremgangsmåde.    

 

2.3 Teori 
I det følgende afsnit vil vi argumentere for valget af teorien CMOP. Den vil danne 

grundlag for vores dataindsamling og fortolkning i analysen. 

 

Teorien ligger til grund for vores forståelse for udarbejdelsen af undersøgelsen, derudover 

har vi brug for et teoretisk svar på vores problemformulering, hvilket vi senere vil 

sammenholde med det empiriske svar vi får fra de unge sindslidende. 

 

Vi har valgt at bruge én kilde, CMOP, til den teoretiske gennemgang af meningsfuld 

aktivitet og livskvalitet, samt de temaer der har relevans til dette. Disse temaer er aktivitet, 

mennesket og omgivelserne, og ud fra disse, samt forskningsspørgsmålene, har vi 

udarbejdet vores interviewguide, samt brugt dem til vores teoretiske tolkning af empirien. 

 

CMOP er en ergoterapeutisk model for praksis, men i denne forbindelse anvendes den på 

et teoretisk plan, og den vil derfor blive benævnt som teori i dette bachelorprojekt. Vi har 

valgt at bruge CMOP på grund af dens beskrivelse af, hvordan aktiviteten, mennesket og 

omgivelserne påvirker aktivitetsøvelsen, og hvordan aktivitet er kilden til 

                                                 
43 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 39 - 40 
44 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 39 - 40 
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meningsfuldhed45 Samtidig nævner CMOP livskvalitet, og hvordan meningsfuld aktivitet 

påvirker livskvaliteten.46 Disse faktorer er væsentlige for at belyse vores 

problemformulering. Endvidere giver CMOP en teoretisk beskrivelse af aktivitet ud fra 

antagelsen, at aktivitet er et basalt menneskeligt behov.47  

CMOP er en passende teoretisk ramme for os, da den forklarer et stykke af virkeligheden, 

og som er sand i en eller anden forstand.48 I forbindelse med problemformulering har vi 

anvendt CMOP til, at definere en del af nøglebegreberne. 

Vi vil bruge CMOP som perspektiv eller forforståelse når vi tolker/analyserer teksten fra 

interviewene for at få forklaret, hvorvidt sammenhængen mellem de socialpsykiatriske 

tilbud og unge sindslidendes behov, påvirker deres livskvalitet.49 Livskvalitet vil ikke 

umiddelbart fremtræde i teksten fra interviewene, da en teori kan beskrives som en samling 

udsagn, som er blevet sat sammen til et fortolknings- eller forklaringssystem af større 

gyldighed og rækkevidde, end det enkelte udsagn.50 Til at fortolke teksten fra interviewene 

vil vi bruge de undertemaer vi har fundet frem til, og som stammer fra de tre ved 

hovedtemaer fra CMOP; aktivitet, menneske og omgivelser. Disse er ud fra CMOP med til 

at påvirke livskvaliteten. 

 

CMOP lægger vægt på, at en aktivitet er meningsfuld, når den opfylder et mål eller 

formål.51 Aktiviteter er mere effektive, hvis de giver den sindslidende, der udfører 

aktiviteterne, en oplevelse af muligheden for at træffe valg, oplever en vis grad af 

kontrol.52 Derfor er det vigtigt, at socialpsykiatrien har mange forskellige tilbud at tilbyde 

den unge sindslidende, således at han eller hun har noget at vælge imellem, og 

socialpsykiatrien må være opmærksomme på at lytte til den unge, og lade ham eller hende 

vælge og have kontrol over aktiviteter. CMOP erkender betydningen af tilgængelige og 

støttende omgivelser,53 hvilket for de unge sindslidende kan være indretningen af lokaler, 

være personale og andre brugere af de socialpsykiatriske dagtilbud.54 CMOP beskriver 

                                                 
45 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 37 
46 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 26 
47 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 36 
48 Winter, Jenny, (1988), Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning, side 28 
49 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 199 
50 Winter, Jenny, (1988), Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning, side 27  
51 Bendixen, Hans Jørgen, (2001), Et dansk bearbejdet resume af Enabling Occupation, side 14 
52 Bendixen, Hans Jørgen, (2001), Et dansk bearbejdet resume af Enabling Occupation, side 15 
53 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 27 
54 Bendixen, Hans Jørgen, (2001), Et dansk bearbejdet resume af Enabling Occupation, side 15 
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menneskets aktivitetsudøvelse som en samling af fænomener: følelse, tanke og handling, 

hvilket bliver udtrykt i affektive, kognitive og fysiske komponenter. Komponenterne er 

afhængige af hinanden, og vil ikke kunne fungere isoleret fra hinanden.55 Med denne viden 

kan vi bedre forstå, hvor vigtigt det er, at man i de socialpsykiatriske tilbud forsøger at 

stimulere alle tre komponenter i den unge sindslidendes aktivitetsudøvelse.   

 

2.4 Empirisk datamateriale  
Da vores problemformulering leder op til, at vi vil undersøge, hvordan de unge 

sindslidende oplever sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og 

socialpsykiatriens tilbud, og hvordan det påvirker deres livskvalitet, har vi brug for et 

empirisk svar for at forstå de unge sindslidende.  

2.4.1 Udarbejdelse af interviewguide 

I det følgende beskrives, hvordan vi metodisk er kommet frem til vores interviewguide.56 

 

Vi har struktureret vores interviewguide ved at bruge CMOP og vores problemformulering. 

Ud fra vores problemformulering, som er blevet inspireret fra CMOP, har vi lavet tre 

forskningsspørgsmål, og ud fra disse samt teorien har vi udarbejdet vores 

interviewspørgsmål. Fra CMOP ved vi, at begreberne aktivitet, menneske og omgivelser 

spiller en stor rolle i forhold til om aktiviteten er meningsfuld, og at dette vil have 

indflydelse på, om den unge sindslidende vil have en oplevelse af livskvalitet. Begreber fra 

CMOP samt forskningsspørgsmålene har dannet baggrunden for vores interviewspørgsmål.  

 

For at få et så naturligt samtaleforløb som muligt under interviewet, undgik vi det 

teoretiske fagsprog, og interviewspørgsmålene er derfor skrevet på hverdagssprog.57  

Vi mente ikke, at det ville være ideelt at bruge teoretiske ord fra forskningsspørgsmålene i 

vores interviewguide, da vi har en forforståelse af de teoretiske ord fra CMOP, som de 

unge sindslidende ikke har og måske ikke kender til. De teoretiske ord vi ikke benyttede i 

interviewspørgsmålene var ”aktivitet”, ”deltager”, ”udøvelse”, ”meningsfuld”, ”affektiv”, 

                                                 
55 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
56 Se bilag 2 
57 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 135 
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og ”livskvalitet”. For alligevel at kunne spørge ind til de teoretiske ord, brugte vi 

hverdagsord, der på en anden måde ledte hen til det, som vi gerne ville have at vide.   

Vores interviewspørgsmål har vi vurderet ud fra både en teoretisk og dynamisk dimension, 

for både at holde relevansen i forhold til at holde os til emnet, og for at vise hensyn til det 

mellemmenneskelige forhold i interviewet.58  

 

Vi har valgt at indsamle vores empiri gennem et halvstruktureret interview, der indeholder 

emner, der skal afdækkes, og forslag til uddybende spørgsmål. Det at vi bruger det 

halvstrukturerede interview, gør at vi i vores tilfælde har en vis teoretisk og praktisk viden 

om de fænomener, vi studerer, men er alligevel åbne overfor nye synsvinkler og 

informationer, som de unge eventuelt kunne fremkomme med.  

 

Interviewguiden udgør i alt 18 spørgsmål, som vi vil have belyst under interviewet. Ud fra 

Kvale koncentrerede vi os om fire forskellige typer af interviewspørgsmål, hvilke var 

indledende, direkte, opfølgende og sonderende.59 Som Kvale skriver, er disse typer 

spørgsmål gode i et halvstruktureret interview.60 

Ved brug af de indledende spørgsmål kunne vi åbne op for emner, hvor de unge 

sindslidende havde mulighed for at komme frem med spontane og righoldige svar. Ved 

brug af de direkte spørgsmål, introducerede vi som interviewer direkte nogle emner og 

dimensioner. Vi ventede med at benytte os af de direkte spørgsmål til, at de unge 

sindslidende selv havde givet deres beskrivelser og tilkendegivet, hvilke aspekter af 

fænomenerne der var vigtige.61   

Ved de opfølgende spørgsmål, kunne vi direkte gå ind og spørge til det de unge 

sindslidende lige havde sagt.62 Ved brug af sonderende spørgsmål forfulgte vi svarene, 

sonderede deres indhold, men uden at sige, hvilke dimensioner der blev taget hensyn til.63 

 

For at de unge sindslidende kunne komme med spontane beskrivelser, havde vi valgt, at 

hovedspørgsmålene skulle have en deskriptiv form.64 Med denne form mente vi ”hvad” og 

                                                 
58 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 134 
59 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 137 
60 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 136 
61 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 138 
62 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 137  
63 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 137 



 15

”hvordan” spørgsmål. Vi havde undladt ”hvorfor” spørgsmål, da vi vidste, at disse 

spørgsmål kunne minde om en mundtlig eksamen,65 men også fordi, at det i vores tilfælde 

ikke var relevant at bruge. ”Hvorfor” spørgsmål ville ikke kunne være med til at besvare 

vores problemformulering. 

 

Vi begyndte med at stille generelle spørgsmål, som de unge sindslidende ville være glade 

for at svare på, for derefter at bevæge os over til de specifikke spørgsmål, og videre hen til 

spørgsmål, der kunne virke følelsesladede, for til slut at stille spørgsmål, der kunne virke 

afkølende.66 

For at kunne forhøje reliabiliteten undgik vi at stille ledende spørgsmål.67 

 

Vi planlagde et pilotprojekt for at afprøve forståelsen af vores spørgsmål. Vi havde således 

mulighed for at justere i interviewguiden inden de endelige interviews, så der kunne opnås 

specifikke svar. En af de unge sindslidende meldte desværre afbud i sidste øjeblik på grund 

af manglende overskud. Vi kunne desværre ikke nå at finde en ny informant til 

pilotinterviewet, inden vi skulle i gang med interviewene. Vi afprøvede derfor guiden på 

informanter, der ikke passede helt til vores kriterier, men som kunne give os feedback på 

forståelsen og spørgsmålene. 

2.4.2 Udvælgelse og udvalgskriterier for informanter 

I dette afsnit vil vi beskrive og argumentere for udvælgelse og kriterier for informanter.  

 

For at opnå en dybere forståelse af, hvordan unge sindslidende oplever de tilbud de får i 

socialpsykiatrien og hvordan det påvirker deres livskvalitet, og fordi vi ikke nødvendigvis 

havde ønske om at kunne generalisere resultaterne, valgte vi kun at interviewe 4 personer.  

Vi havde opstillet krav om, at informanterne, de unge sindslidende, skulle være brugere af 

mindst et socialpsykiatrisk dagtilbud. Vi valgte at interviewe de unge sindslidende fra to 

forskellige dagtilbud for at modvirke eventuelle særlige omstændigheder på et enkelt 

dagtilbud.68  

                                                                                                                                                    
64 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 136 
65 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 136 
66 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 219 
67 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 157 
68 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 99 
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Derudover skulle informanterne være diagnosticerede, eller generelt have psykiske 

problemer. Dog skulle de være inde i en stabil periode, hvilket vil sige, at de ikke måtte 

være inde i en psykose. Dette kunne reducere risikoen for frafald inden interviewenes 

afvikling, samt bedre mulighederne for, at de unge sindslidende ville kunne koncentrere sig 

om emnet, og dermed tage stilling til spørgsmål og svar.  

Vores informanter skulle være mellem 18 og 30 år. De skulle mindst være 18 år, da det i 

mange tilfælde er her de for første gang får kontakt med psykiatrien,69 og højst 30 år, da vi 

af erfaring havde oplevet, at socialpsykiatriske dagtilbud for unge sindslidende ofte har 

brugere op til 30 år.  

2.4.3 Indledende kontakt 

Vi tog telefonisk kontakt til personalet i 3 dagtilbud i socialpsykiatrien i en større dansk 

kommune, hvor vi havde en formodning om, at der var unge sindslidende mellem 18 og 30 

år, som er vores alderskriterium. Vi fik bekræftet at alderskriterierne passede og aftalte 

derfor at sende dem vores informationsbrev70, der blandt andet. kunne forklare de unge 

sindslidende og personalet i dagtilbudene, hvad vores undersøgelse gik ud på, samt 

forklare hvorledes interviewet ville tage sig ud. Vi aftalte med personalet de pågældende 

steder, at de skulle informere de unge sindslidende omkring vores undersøgelse, og hvis 

der var nogle, der var interesseret i at deltage i vores interview ville personalet tage kontakt 

til os pr. mail. Et af dagtilbudene gav tilbagemelding om, at de unge sindslidende på 

dagtilbudet ønskede, at vi selv kom ud og fortalte om vores bachelorprojekt, vores behov 

for informanter og hvordan vi havde tænkt at interviewene skulle foregå, hvilket 

resulterede i, at vi tog ud til dagtilbudet og fortalte og informerede om vores undersøgelse. 

Dette møde resulterede i, at der var to unge sindslidende, der meldte sig til interviewet. 

Et andet dagtilbud meldte tilbage pr. mail, at de også havde to, som var interesserede i at 

blive interviewet. Det tredje sted meldte tilbage, at der ikke var nogle, indenfor 

aldersgruppen, der var interesserede i at deltage. 

Hos dagtilbudet vi besøgte, aftalte vi dato til interviewene den dag vi var der. Dette blev 

gjort, da vi er af den formodning, at de unge sindslidende har bedst af at få en fast aftale så 

hurtigt som muligt, for at styrke de unge i at have faste rammer og i at kunne planlægge.71 

                                                 
69 Nikolajsen, Edith, (2004), Ungdom eller sindslidelse, side 163  
70 Se bilag 3 
71 Strand, Liv, (2002), Fra Kaos mod samling – Mestring og helhed, side 73 - 76 



 17

Det andet dagtilbud skrev tilbage pr. mail, hvornår de to unge havde tid til at blive 

interviewet. Derefter skrev vi tilbage, hvornår det passede os i forhold til disse tider. 

2.4.4 Interview 

Vi valgte, at interviewene skulle foregå i dagtilbudene, da omgivelserne var velkendte for 

de unge sindslidende og gjorde, at de kunne føle sig trygge.  

For at skabe en god kontakt til de unge, valgte vi at komme 15 til 30 min. før vi havde 

aftalt, at interviewene skulle gå i gang. Dette gjorde vi for at have tid til at skabe en 

afslappet stemning. Vi viste interesse for stedet, og talte lidt løst og fast inden vi 

påbegyndte interviewene. Formålet var, at de unge sindslidende skulle føle sig trygge ved 

os, og derved fortælle mere åbent om deres oplevelser og følelser.  

 

Vores tanke var, at interviewene ikke skulle vare mere end 45 min., blandt andet fordi vi 

fra viden om sindslidelser ved, at sindslidende kan have svært ved at koncentrere sig i 

længere tid,72 og fordi vi havde hørt fra en medarbejder på et af dagtilbudene, at han havde 

erfaring for, at det er det maksimale sindslidende kan klare. Derudover var vi bevidste om, 

at tiden kunne variere alt efter, hvor åbne og snakkesalige de unge sindslidende var, eller 

om de var mere lukkede og ordknappe.73 Interviewene viste sig at vare mellem 15 og 20 

min. 

 

Vi valgte at to fra gruppen skulle foretage alle interviewene, hvoraf den ene skulle stille 

spørgsmålene, og den anden skulle styre diktafonen, observere og stille eventuelle 

uddybende spørgsmål i slutningen af interviewet. På den måde kunne de to tage erfaringer 

med fra det ene interview til det næste.   

2.4.5 Kriterier for transskribering 

For at klargøre data til analyse har vi transskriberet de enkelte interviews. 

 

Transskriberingen af interviewene var med til at strukturere interviewsamtalerne til en 

form, der gjorde nærmere analyse tilgængelig.74 Vi havde udarbejdet retningslinier for 

                                                 
72 Vestergaard, Per, m.fl., (2002), Psykiatri – en lærebog om voksne psykiske sygdomme, side 77  
73 Vestergaard, Per, m.fl., (2002), Psykiatri – en lærebog om voksne psykiske sygdomme, side 77 
74 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 170 
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transskriptionen af interviewene, for at sikre ensartethed. Der var én person som foretog 

interviewene, dette for at højne reliabiliteten.75 Det optagne interview blev oversat ordret 

til tekst og skrevet ned. Informanternes navne blev anonymiseret ved at blive benævnt A, 

B, C. Andre navne blev anonymiseret ved at skrive (X), og stednavne blev anonymiseret 

ved at lave fiktive navne til de forskellige, så de ikke ville kunne blive genkendt.76 Ord 

eller sætninger, der ikke kunne høres på diktafonen blev skrevet som (..?..). Pauser blev 

markeret som (……).  

For at øge anonymiseringen yderligere, vil transskriptionen ikke blive offentliggjort i form 

af bilag til projektet, blandt andet på grund af, at det ville kunne komme som et chok for 

interviewpersonerne eller pårørende, hvis de kom til at læse transskriptionen, da det ordret 

transskriberede mundtlige sprog kan virke som usammenhængende og forvirret tale, og 

tyde på et lavere intellektuelt funktionsniveau.77 Transskriptionen er ikke en kopi eller 

repræsentation af en oprindelig virkelighed, men fortolkningsmæssige konstruktioner, der 

er nyttige redskaber til givne formål.78 Den nonverbale kommunikation ville selvfølgelig 

ikke kunne transskriberes. Alligevel forsøgte vi at bevare den fænomenologiske tilgang 

ved at transskribere interviewene ordret af, med diverse pauser og ”øh”. Yderligere skulle 

formålet med skriftliggørelsen være at fange samtalen i en form, som bedst muligt 

repræsenterer det som informanten, havde til hensigt at meddele.79 For at højne 

reliabiliteten yderligere valgte vi én person, der ikke var tilstede under interviewene, til at 

transskribere, hvorefter de andre to i gruppen læste det transskriberede igennem, mens de 

hørte interviewene og tilførte eventuelle rettelser. På denne måde kunne vi sikre os, at det 

transskriberede blev så ordret som muligt. 

 

2.5 Empirisk analysemetode 
Som analysemetode har vi valgt at kombinere meningskondensering, 

meningskategorisering og meningsfortolkning.80 

 

                                                 
75 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 171 
76 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 120 
77 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 167 
78 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 166 
79 Malterud, Kirsti, (2003), Kvalitative metoder i medicinsk forskning, side 78 
80 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 192, 194, 211-212 
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Vi tolkede ud fra den udforskedes selvforståelse, samt anvendte teoretisk tolkning. Denne 

kombination af analyse metoder fandt vi velegnet, da vores videnskabsteoretiske tilgang er 

fænomenologisk – hermeneutisk, samt en deduktiv samt en induktiv tilgang.  

2.5.1 Meningskondensering 

Meningskondensering medfører, at de interviewedes udtrykte meninger trækkes sammen 

til kortere formuleringer. Lange udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor 

hovedbetydningen af, det der er sagt, omformuleres i få ord. Meningskondensering 

medfører således at lange interviewtekster reduceres til kortere, mere koncise 

formuleringer.81 

Ved at trække unge sindslidendes udtrykte meninger sammen til kortere formuleringer 

skabes der desuden betydningsenheder, hvilket vil sige enheder, der rummer de svar, som 

knytter sig til vores emner i problemformuleringen. 

Vi havde gennem meningskondensering reduceret datamaterialet, så lange interviewtekster 

blev til kortere og mere præcise formuleringer. Hovedbetydningen af det, der var sagt, 

omformuleredes i få ord,82 hvilket indebar, at vi fordybede os i teksten, for derefter at 

frasortere unødige informationer fra den samlede datamængde,83 hvorved empirien 

overskuelig gøres. Vi valgte en fænomenologisk baseret meningskondensering, da vi 

bevarede udsagnene i den oprindelige form. 

For at skabe systematik og overskuelighed i de empiriske data, udarbejdede vi en 

datamatriks84 med essensen af de tre unges udsagn. En datamatriks er en skematisk 

fremstilling af de kvalitative empiriske oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med 

vores undersøgelse.85  

2.5.2 Meningskategorisering 

Kategoriseringen var med til at reducere, organisere og strukturere interviewmaterialet.86 

Vi kategoriserede både ud fra vores teoretiske referenceramme og dagligsproget,87 hvilket 

                                                 
81 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 190 
82 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 190 
83 Malterud, Kirsti, (2003), Kvalitative metoder i medicinsk forskning, side 97 
84 Se bilag 4 
85 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 267  
86 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 190 
87 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 190 
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henholdsvis vil blive brugt i meningsfortolkningen under tolkning af den udforskedes 

selvforståelse og teoretisk tolkning.   

 

Temaerne vi kom frem til under kategoriseringen, vil blive brugt under vores teoretiske 

tolkning, og er udledt fra vores ergoterapeutiske referenceramme CMOP. CMOP beskriver 

aktivitetsudøvelsen ud fra temaerne om menneske, aktivitet og omgivelser. Vi bearbejdede 

den teoretiske referenceramme ud fra, hvilke faktorer i menneske, aktivitet og omgivelser, 

der kunne påvirke den sindslidendes aktivitetsudøvelse, og fandt frem til undertemaer, der 

står beskrevet under teoretisk tolkning. 

 

Kategoriseringen af interviewteksterne ville, inden vi tolkede ud fra den unge 

sindslidendes selvforståelse, ligge så tæt på dennes selvforståelse som mulig, så den unge 

sindslidende i princippet selv ville acceptere kategoriseringen af deres udsagn.88  

2.5.3 Meningsfortolkning 

For at kunne gå ud over, hvad der siges direkte, med henblik på at udarbejde betydnings- 

og relationsstrukturer, der ikke umiddelbart fremtræder i transskriptionen, har vi anvendt 

meningsfortolkning.89 

 

2.5.3.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Vi forsøgte at forstå og tolke de unge sindslidendes livsverden ud fra deres selvforståelse,90 

og prøvede således i kondenseret form at beskrive interviewpersonernes egen opfattelse af 

meningen med deres udsagn,91 uden at forklare eller analysere, hvilket er i 

overensstemmelse med den fænomenologiske tilgang. I analysen har vi sammenskrevet 

svarene i de tilfælde, hvor svarene fra de unge sindslidende var identiske.  

I tilfælde hvor svarene var forskellige tydeliggjorde vi det. Vi opdelte de unge 

sindslidendes udsagn fra interviewteksterne i otte kategorier, der udtrykker de unge 

sindslidendes selvforståelse. Disse kategorier bliver præsenteret og anvendt i analysen.  

 

                                                 
88 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 195 
89 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 199 
90 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 254 
91 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 211 
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2.5.3.2 Teoretisk tolkning 

For at kunne fortolke et udsagns betydning valgte vi at fortolke ud fra den teoretiske 

ramme CMOP.92 Dette gjorde vi, fordi vi har en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen, og 

en teoretisk forforståelse af de temaer vi vil undersøge. 

Teoretisk tolkning er inspireret af den hermeneutiske filosofi. Forskeren har et perspektiv, 

altså en forforståelse for, hvad der undersøges, og fortolker ud fra dette perspektiv. Vi gik 

ud over, hvad der blev sagt, med henblik på at udarbejde betydningsstrukturer og – 

relationer, der ikke umiddelbart fremtrådte i en given tekst.93 I vores tilfælde brugte vi 

CMOP som en teori til at give os en forforståelse, samt til at kunne forklare, hvordan de 

unge sindslidende oplever sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet 

og socialpsykiatriens dagtilbud, og hvordan det påvirker deres livskvalitet. 

 

Vi brugte CMOP til fortolkning af et udsagns betydning. Fortolkningerne vil da være 

tilbøjelige til at overskride interviewpersonens selvforståelse.94 

 

Vi opdelte informanternes udsagn fra interviewteksterne i fem undertemaer. Disse fem 

undertemaer er udvundet af informanternes udsagn, samt af de overordnede temaer fra 

CMOP; aktivitet, menneske og omgivelser. Undertemaerne vil blive præsenteret og 

anvendt i analysen. 

 

2.6 Etiske overvejelser  
Vi har med udgangspunkt i ”Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i 

Samfundsvidenskaberne,”95 beskrevet de etiske hensyn vi tog til de unge sindslidende, for 

at være sikre på, at de fik en etisk korrekt behandling, og at vi håndterede de oplysninger vi 

kom i besiddelse af korrekt og etisk ansvarligt.  

Inden interviewet fik vi de unge sindslidendes samtykke til, at vi måtte bruge de 

oplysninger vi fik i vores bacheloropgave, og at de vil blive anonymiseret, for at sikre det 

etiske aspekt i vores projekt. Før interviewene startede forklarede vi, hvad interviewet i 

store træk ville omhandle, og hvordan data ville blive behandlet. De unge sindslidende 

                                                 
92 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 212 
93 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 199 
94 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 212 
95 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 330 - 336 
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ville til enhver tid kunne sige fra ved spørgsmål de fandt for personlige eller afbryde 

interviewet, hvilket vi gjorde dem opmærksomme på.  

Vi fortalte, at vi ville optage interviewet på bånd, og slette det efter nedskrivning. De unge 

sindslidende underskrev en samtykkeerklæring.96  

Vi valgte, at de unge ikke skulle læse de transskriberede interviews, da vi ville 

transskribere i direkte talesprog, for at undgå, at interviewene kom til at virke 

usammenhængende og forvirrende for de unge sindslidende. Dette kunne medføre at han 

eller hun kunne føle sig krænket, og resultere i, at de unge afviste anvendelse af det, de 

havde sagt. 

 

2.7 Validitet og reliabilitet 
Validitet er udtryk for om interviewundersøgelsen undersøger, hvad det er meningen, den 

skal undersøge.97 

Validitet indeholder to begreber: gyldighed og relevans. Gyldighed vedrører 

overensstemmelsen mellem vores teoretiske og empiriske begrebsplan.98 På baggrund af 

dette, mener vi, at vi højner validiteten, ved at bruge både forskningsspørgsmålene og 

teorien til at lave vores interviewguide ud fra. 

Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske begrebsvalg er for vores 

problemformulering.99 Da vi har brugt teorien som baggrund for vores problemformulering 

og interview, finder vi vores begrebsvalg relevant for problemformuleringen. Vi har 

gennem hele forløbet lavet kvalitetskontrol for at sikre en så høj validitet som mulig.100 Vi 

har sikret, at de metoder vi bruger er relevante i forhold til undersøgelsens formål.101 

Vi ville, for at højne relevansen af de spørgsmål vi ville stille, have lavet et pilotinterview 

for at kunne revurdere vores interviewspørgsmål, men dette blev desværre ikke muligt, da 

den person vi skulle bruge til dette, udeblev. Endvidere var et af vores kriterier, for 

udvælgelse af unge sindslidende, at de skulle være i en stabil periode, for at vi kunne være 

sikre på, at de unge kunne give præcise svar. 

                                                 
96 Se bilag 5 
97 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 95 
98 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 119 
99 Andersen, Ib, (2003), Den skinbarlige virkelighed, side 119 
100 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 231 
101 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 232 
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Vi har transskriberet ordret, men været opmærksomme på, at det transskriberede ikke er en 

kopi af virkeligheden,102 derudover har vi lavet retningslinier for transskriptionen, dette har 

vi også gjort for at højne validiteten så vidt som muligt. 

 

Reliabilitet kaldes i det almindelige sprog pålidelighed103, hvilket er et udtryk for om 

interviewresultaterne kan gøres efter af andre i nøjagtig samme kontekst. Det vil sige at 

reliabiliteten kan måles ved, om andre, der laver den samme undersøgelse, når frem til 

samme resultat104 Vi har i dette projekt anvendt en kvalitativ tilgang med henblik på at 

forstå den unge sindslidendes livsverden, hvor vi er interesserede i nuancerne. 

Reliabiliteten er lav i det kvalitative interview, idet at interaktionen mellem interviewer og 

informant er unik, og en anden interviewer ville derfor nødvendigvis ikke kunne få det 

samme resultat. 

Vi har i gruppen alligevel gjort os nogle tanker om reliabilitet i vores undersøgelse. 

Vi har alle tre deltaget i analysen og fortolkningen af interviewmaterialet, idet 

overensstemmelse mellem flere personers fortolkning øger resultaternes pålidelighed.105 

 

                                                 
102 Kvale, Steinar, (2004), Interview, side 166  
103 Thurén, Torsten, (2001), Videnskabsteori for begyndere, side 20 
104 Salomonsen, Per, (1995), Grundlæggende metodebegreber i sociologi, side 9 
105 Salomonsen, Per, (1995), Grundlæggende metodebegreber i sociologi, side 9 
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3.0 Teoretisk referenceramme 
Vi vil i dette afsnit beskrive den teori vi bruger for at forsøge at besvare vores 

problemformulering. Som ergoterapeutisk referenceramme har vi valgt Canadian Model of 

Occupational Performance, CMOP. Denne teori beskriver samspillet mellem aktivitet, 

mennesket og omgivelserne, samt beskriver begrebet livskvalitet.   

 

3.1 CMOP 
CMOP tager udgangspunkt i, at aktivitet er et basalt menneskelig behov. Den beskriver 

aktivitet som værende vigtig for menneskelivet, for sundhed og for nydelse. Aktivitet kan 

give mennesket en flowoplevelse, som kan opleves, når en aktivitet er i harmoni med 

personens færdigheder, og de omgivelser, hvori aktiviteten udøves. Flowoplevelsen kan 

bidrage til en fornemmelse af personlig vækst og selvudfoldelse.106 

3.1.1 Aktivitetsudøvelse  

Aktivitetsudøvelse er, ud fra CMOP, resultatet af en dynamisk sammenvirken mellem 

person, omgivelser og aktivitet – set over et livsforløb. Mennesker er igennem aktivitet 

forbundet med omgivelserne. Hvis der sker forandringer i en del af modellen, får det 

konsekvenser i alle øvrige dele,107 omvendt kan man sige, at der er chance for optimal 

aktivitetsudøvelse, hvis der er balance mellem person, omgivelser og aktivitet. 

 

I relation til vores projekt ses aktivitetsudøvelsen som et resultat af sammenspillet mellem 

de unge sindslidende, socialpsykiatriens dagtilbud og de aktiviteter, de deltager i. Hvis der 

ikke er sammenhæng mellem de tre dele, kan det få konsekvenser for den unge 

sindslidendes aktivitetsudøvelse. 

 

CMOP forklarer også aktivitetsudøvelse med evnen til at vælge, og på tilfredsstillende vis 

udøve meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og passende i relation til at klare 

sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur.108  

                                                 
106 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 36-37 
107 Bendixen, Hans Jørgen, (2001), Et dansk bearbejdet resume af Enabling Occupation, side 12 
108 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 48 
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3.1.2 Aktivitet 

CMOP inddeler aktivitet i egenomsorg, arbejde og fritid. Fritid er for fornøjelsens skyld, 

det kan være socialt samvær, kreative udfoldelser, spil og sport. Arbejde beskrives som 

aktiviteter, der udgør et socialt eller økonomisk bidrag, f.eks. omfattes leg i barndommen, 

skolearbejde, lønnet arbejde, husgerning, børneopdagelse og frivilligt arbejde i 

lokalsamfundet. Egenomsorg er aktiviteter i forbindelse med at klare sig selv, såsom 

personlig hygiejne og organisering af tid og rum.109  

 

I dagtilbudene vil de unge sindslidende have mulighed for at udøve aktiviteter indenfor 

arbejde og fritid. Men der vil som oftest være aktivitetsforandringer, da de unge er taget ud 

af deres hjemlige omgivelser. I forhold til arbejde og fritid må de forholde sig til de 

aktiviteter, der er mulighed for at vælge imellem i dagtilbudene, hvilket i nogle tilfælde 

måske gør muligheden for at vælge indenfor egne interesseområder begrænsede. De unge 

kan styrke deres egenomsorg i dagtilbudene ved, at de kan få fastlagt rutiner i forhold til 

tid og rum. Da de unge sindslidende kan blive forfaldne til at isolere sig og vende om på 

dag og nat, er det en fordel at socialpsykiatriens dagtilbud tilbyder faste rammer og rutiner. 

 

Ifølge CMOP giver aktivitet tilværelsen mening,110 og er en vigtig determinant for sundhed 

og trivsel. CMOP beskriver yderligere aktivitet som værende en kilde til meningsfuldhed, 

valg og kontrol, samt balance og tilfredsstillelse. 

 

3.1.2.1 Aktivitet som kilde til meningsfuldhed 

Når man oplever mening i tilværelsen, giver det en god livskvalitet.111 Aktiviteter er, ifølge 

CMOP, meningsfulde, når de opfylder et mål eller formål, der er personligt eller kulturelt 

vigtigt,112 og er samtidig med til at højne livskvaliteten.113 CMOP beskriver meningsfulde 

aktiviteter som værende vigtige for de åndelige aspekter af tilværelsen, idet aktiviteter 

muliggør selvudfoldelse og kontakt med andre, samtidig med, at de bidrager til at give 

                                                 
109 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 39 
110 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 37 
111 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 45 
112 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 37 
113 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 27 
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dagligdagen mening.114 Motivation og vilje afhænger af, at individet finder mening i de 

aktiviteter, der udgør dets dagligdag.115 

 

For at den unge sindslidende skal have mulighed for at få en bedre livskvalitet og få 

mening i tilværelsen er det vigtigt, at de aktiviteter den unge sindslidende deltager i, eller 

har mulighed for at deltage i, har et mål og er personligt eller kulturelt vigtigt. 

Hvorvidt den sindslidende finder aktiviteterne meningsfulde, er afhængig af, om denne 

finder de aktiviteter socialpsykiatrien tilbyder i dagtilbudet interessante, eller om personen 

kan tilegne sig nye aktivitetsroller, der er meningsfulde for den sindslidende. Den 

sindslidendes oplevelse af tilfredshed, vilje og motivation kan ligeledes begrænses, alt efter 

de aktiviteter der tilbydes i dagtilbudet. 

 

3.1.2.2 Aktivitet som kilde til valg og kontrol 

Der er, ifølge CMOP, større sandsynlighed for, at aktiviteter er effektive, hvis de giver 

oplevelsen af at have mulighed for at træffe valg og have kontrol. De skal stemme overens 

med de ressourcer, der er til rådighed i personen selv og i omgivelserne. Kontrol er 

afhængig af de muligheder, som omgivelserne tilbyder.116  

 

For at aktiviteterne kan være effektive for de unge sindslidende, skal de have mulighed for 

at føle, at de selv kan træffe valg og udøve kontrol over de aktiviteter de deltager i i 

dagtilbudene. Det er det vigtigt for dem, at de selv kan være med til at vælge de aktiviteter 

de deltager i i dagtilbudene. Desuden er det også vigtigt at have kontrol over hvilke 

aktiviteter de kan vælge imellem. 

 

3.1.2.3 Aktivitet som kilde til balance og tilfredshed 

CMOP skriver, at balance i en aktivitet relateres til det aktivitetsmønster, der opstår i løbet 

af kortere eller længere tid. Personlige opfattelser af balance er påvirket af kulturelle og  

andre udefra kommende forventninger. Personlige oplevelser af tilfredshed eller 

tilfredsstillelse er livet igennem stærkt knyttet til organiseringen af tid.117 

                                                 
114 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 27 
115 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 37 
116 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 39 
117 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 40 
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Det er meningsfuldt for de unge sindslidende, når de får en oplevelse af tilfredshed og 

oplevelse af at organisere tiden rigtigt, ved at deltage i dagtilbudene. De unge vil få en 

oplevelse af balance, når der skabes et mønster i de aktiviteter de deltager i.  

3.1.3 Mennesket  

CMOP placerer begrebet ånd som det centrale i mennesket, og det beskrives som en basal 

livskraft, der kommer til udtryk for menneskets vilje, energi og motivation, altså en kilde 

til selvbestemmelse og personlig kontrol og det at kunne vælge. Åndelighed opfattes som 

den personlige oplevelse af mening i hverdagen.118 CMOP præsenterer mennesket som en 

integreret helhed, der består af ånd, sociale og kulturelle erfaringer samt synlige elementer 

i aktivitetsudøvelsen.119 Ved at deltage i dagtilbudene kan de unge få mulighed for, at få 

forbedret deres vilje, energi og motivation, dette vil så være medvirkende til, at de får 

personlig kontrol, det vil sige at de på denne måde får mening i hverdagen, og derved 

højner det deres livskvalitet.  

 

Menneskets udøvelse er forklaret med affektive, kognitive og fysiske komponenter.120 

Disse komponenter bidrager til forståelsen af, at mennesket igennem aktivitet oplever 

meningsfuldhed.121 De unge sindslidende som deltager i dagtilbudene har gennem livet 

tilegnet sig forskellige evner inden for de affektive, kognitive og fysiske komponenter. Det 

er vigtigt at vedligeholde, opretholde eller reparere disse evner, eller at opbygge helt nye 

evner inden for disse komponenter. De unge sindslidende skal have mulighed for at udøve 

aktiviteter, der påvirker dem affektivt, kognitive og fysisk. Hvis de begrænses i at udøve 

aktiviteter, der er tilpasset den enkeltes evner, kan disse komponenter blive påvirket med 

tiden.  

 

3.1.3.1 Affektiv udøvelse 

De affektive komponenter omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner, og 

inkluderer både interpersonelle og intrapersonelle faktorer.122 Sociale erfaringer, kontakt 

                                                 
118 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 45 
119 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 44 
120 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
121 Bendixen, Hans Jørgen, (2001), Et dansk bearbejdet resume af Enabling Occupation, side 17 
122 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
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med andre, samt kontrol over eget liv og sociale fællesskaber, er med til at give tilværelsen 

mening, og dermed højne livskvaliteten.123  

 

For at højne livskvaliteten for de unge sindslidende, er det dermed vigtigt, at de har social 

kontakt i deres hverdag, og også får en oplevelse af kontrol over eget liv og sociale 

fællesskaber. Dette vil have betydning for, hvordan de har det følelsesmæssigt. Det er 

vigtigt, at de får vedligeholdt, opretholdt, repareret eller opbygget deres følelsesmæssige 

funktioner, og at de får udøvet aktiviteter, der stimulerer deres affektive udøvelse. 

 

3.1.3.2 Kognitiv udøvelse 

De kognitive komponenter omfatter alle mentale funktioner, både kognitive og 

intellektuelle.124 For at stimulere den kognitive udøvelse, er det vigtigt, at de unge 

sindslidende oplever en grad af udfordring i de aktiviteter de deltager i i dagtilbudene. Det 

er vigtigt, at de får vedligeholdt, opretholdt, repareret eller opbygget deres mentale 

funktioner. 

 

3.1.3.3 Fysisk udøvelse 

De fysiske komponenter er alle sensoriske, motoriske og senso-motoriske funktioner.125 

Det er vigtigt, at de unge sindslidende i dagtilbudene laver aktiviteter, der kan være med til 

at stimulere deres fysiske komponenter, og at de får vedligeholdt, opretholdt, repareret 

eller opbygget deres fysiske funktioner.  

3.1.4 Omgivelser 

Omgivelser er der, hvor aktivitetsudøvelsen finder sted,126 og faktorer i omgivelserne kan 

påvirke aktiviteten, så det har en fremmende eller hæmmende indvirkning på menneskets 

udøvelse af aktivitet. CMOP opdeler omgivelserne i sociale, fysiske, institutionelle og 

kulturelle komponenter.127 

  

                                                 
123 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 45 
124 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
125 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
126 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 46 
127 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 47 
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3.1.4.1 Fysiske omgivelser 

De fysiske omgivelser omfatter naturlige og menneskeskabte omgivelser, som består af 

bygninger, veje, parker, transportmidler, vejrlig og andre materielle forhold.128 For at højne 

chancen for en optimal aktivitetsudøvelse hos de unge sindslidende, er det vigtigt, at de 

fysiske omgivelser i dagtilbudene inspirerer og indbyder dem til at deltage i aktiviteter. 

 

3.1.4.2 Sociale omgivelser 

Sociale omgivelser omfatter prioriteringer af elementer i omgivelserne, mønstre for social 

interaktion i organiserede samfund og sociale grupperinger, der er baseret på fælles 

interesser, værdier, holdninger og overbevisninger.129 Det er vigtigt for de unge 

sindslidende, at de i dagtilbudene er sammen med andre, og møder nogle, der har den 

samme baggrund som dem selv, og som de kan dele erfaringer med. Det at have kontrol 

over sociale fællesskaber og ens eget liv skaber livskvalitet.130 

  

3.1.4.3 Institutionelle omgivelser 

Institutionelle omgivelser er, ifølge CMOP, sociale sædvaner og fremgangsmåder, der 

omfatter strategier, beslutningsveje, procedurer, tilgængelighed og andre organiske 

elementer.131 Sociale sædvaner og fremgangsmåder er lig med skrevne eller uskrevne 

regler. De unge sindslidendes aktivitetsudøvelse vil blandt andet afhænge af de muligheder 

og krav som dagtilbudene stiller. De unge skal indrette sig efter dagtilbudenes regelsæt, de 

andre brugere i dagtilbudene, og personalet. 

3.1.5 Livskvalitet 

CMOP beskriver livskvalitet som når mennesker har valgmuligheder og kontrol i deres 

tilværelse, samt mål de kan definere som meningsfulde. Livskvalitet er også det at have 

energien til at deltage i vigtige personlige og samfundsmæssige beslutninger.132 De der 

søger livskvalitet er ofte interesseret i det åndelige. Når man deltager i meningsfulde 

aktiviteter, er det med til at forbedre livskvaliteten.133  

                                                 
128 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 48 
129 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 48 
130 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 27 
131 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 48 
132 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 26 
133 Townsend, Elisabeth m.fl., (2002), Fremme af menneskelig aktivitet, side 45 
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For at bedre livskvaliteten hos de unge sindslidende er det vigtigt, at de har valgmuligheder 

og kontrol over de aktiviteter de tilbydes i dagtilbudene, samt at der er mål med 

aktiviteterne, som dermed giver mening. De unge sindslidende kan i dagtilbudene have 

social kontakt med andre i samme situation som dem selv, hvilket giver dem mening, og 

vil påvirke deres livskvalitet. 
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4.0 Analyse af empirisk datamateriale 
Formålet med analyseafsnittet er at analysere de empiriske data vi er nået frem til i relation 

til vores problemformulering, der spørger, hvordan unge sindslidende oplever 

sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens 

dagtilbud, og hvordan det påvirker deres livskvalitet. 

 

Vi har kategoriseret ud fra de unge sindslidendes udsagn om socialpsykiatriens dagtilbud, 

og kategorierne udtrykker således deres selvforståelse. I forbindelse med hver af de otte 

kategorier; ”Meningsfuld aktivitet, Indflydelse og medbestemmelse, Tilfredshed, 

Følelsesmæssig reaktion, Udfordring, Motion, Lokaleindretninger og Social samvær”, 

præsenterer vi data om det informanterne udtrykker og tolker dermed ud fra den 

udforskedes selvforståelse. Derefter har vi lavet en teoretisk tolkning til hver enkelt 

kategori.  

 

Til vores teoretiske tolkning strukturerede vi de tre overordnede temaer fra CMOP; 

”Menneske, Aktivitet og Omgivelser”, i fem undertemaer; ”Aktivitet som kilde til 

meningsfuldhed, Aktivitet som kilde til valg og kontrol, Aktivitet som kilde til balance og 

tilfredshed, Affektiv, fysisk og kognitiv udøvelse og Fysiske, sociale og institutionelle 

omgivelser”. 

 

Ud fra informantens selvforståelse tolker vi således, at informanternes beskrivelser og 

ordvalg bliver fremhævet. Ud fra teoretisk tolkning går vi ud fra den forforståelse vi som 

interviewer har til vores undersøgelse. Vi bruger CMOP til fortolkning af et udsagns 

betydning. Fortolkningerne vil så være tilbøjelige til at overskride interviewpersonens 

selvforståelse. 

 

Af hensyn til informanternes anonymitet har vi ændret deres navne til henholdsvis ”A, B 

og C”, og bruger således disse bogstaver i analysen. Andre navne angiver vi som (X). 

Ligeledes er de oprindelige dagtilbuds navne blevet ændret til henholdsvis ”Pitten” og 

”Liljen”.  Informanterne er brugere af mellem et og tre socialpsykiatriske dagtilbud. 
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For yderligere at anonymisere, men også for at lette skrivningen, har vi valgt, at både A, B 

og C angives som hankøn, og således vil der i tilfælde, hvor der skulle have stået han eller 

hun, stå han, ham eller hans. 

 

4.1 Meningsfuld aktivitet 

4.1.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålene om, hvad der betyder noget for de unge sindslidende at lave, og hvorfor 

lige nøjagtig dét betyder noget for dem, nåede vi frem til følgende: 

Det betyder meget for de unge sindslidende at have noget at stå op til. Én af de unge 

mener, at det giver ham en meningsfuld hverdag at deltage i frivillige aktiviteter i 

dagtilbudet, i stedet for at isolere sig derhjemme. En anden føler, at aktiviteter har et 

formål, når de er frivillige. I dagtilbudene laver de unge sindslidende ting på computeren, 

spiller spil, deltager på værksted, har køkkentjans, m.m. 

 

A:”…det er sådan nogen gange at være i køkkenet og på kontoret…Er lige 

kommet på kontoret igen, fordi det havde jeg lyst til, forandringer og fri for 

at stå i mados og sådan noget…” 

 

Det er meningsfuldt for de unge sindslidende at motionere. 

 

A: ”… jeg dyrker motion, for at have det godt psykisk, velvære og så 

videre…” 

 

B: ”Jamen…altså så er der så det jeg nævnte med sport…Det er blandt 

andet fordi jeg gerne vil tabe mig…Og også bare fordi  det er sundt 

generelt, man har brug for at røre sig.”  

 

For de unge sindslidende har det sociale, og specielt det at være sammen med 

jævnaldrende, også stor betydning. 
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B: ”Det betyder noget for mig at være sammen med andre unge mennesker 

og være sammen med min familie, lave sport...Det er sådan set det.” 

4.1.2 Teoretisk tolkning 

Aktivitet som kilde til meningsfuldhed 

De unge sindslidende udtrykker, at det betyder meget for dem at have noget at stå op til. 

Én af dem fortæller, at han får en meningsfuld hverdag, når han deltager i aktiviteter, han 

selv vælger, og samtidig udtrykker en anden, at aktiviteter har et formål, fordi han selv 

vælger dem.  

 

CMOP mener, at aktiviteter som opfylder et formål giver tilværelsen mening, og ifølge de 

unge sindslidende deltager de i ting, som de mener har et formål. At en aktivitet giver 

mening, afhænger desuden af motivationen og viljen. De unge sindslidende lægger vægt 

på, at det sociale betyder meget for dem. De har motivation for og vilje til at komme ud og 

møde andre mennesker. Det at være sammen med andre unge sindslidende, giver dermed 

mening for dem. CMOP mener desuden, at det at deltage i meningsfulde aktiviteter, hvilket 

det tyder på at de unge sindslidende gør, er med til at forbedre livskvaliteten. 

4.1.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de aktiviteter de unge sindslidende deltager i i de 

socialpsykiatriske dagtilbud har et formål, hvilket giver dem motivation og vilje til at 

fortsætte i dagtilbudene, og dermed giver dem en meningsfuld hverdag. Samtidig får de 

forbedret deres livskvalitet. 

 

4.2 Indflydelse og medbestemmelse 

4.2.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålene om, hvad de unge sindslidende laver på en typisk dag i socialpsykiatriens 

dagtilbud, og om de mener de har haft indflydelse på valget af de ting de laver, samt hvad 

det betyder for dem, at de selv har valgt eller ikke valgt, det de laver i dagtilbudene, nåede 

vi frem til følgende: 
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De unge sindslidende fortæller, at de selv bestemmer, hvad de vil deltage i i dagtilbudene. 

Én af dem siger, at det altid har været hans eget valg, hvad han laver i dagtilbudene, og at 

der derfor er et formål med aktiviteterne.  

 

B: ”Der er nogle, der måske har foreslået noget…Men det er ikke sådan, at 

der er nogen der har sagt, at jeg skal være i Liljen eller jeg skal gå i 

Pitten…Det er noget jeg gør, fordi jeg mener, at der er et formål med det”. 

 

Alle tre mener, at det har stor betydning, at de har medbestemmelse og indflydelse på 

valget af de aktiviteter, de deltager i.  

 

B: ”Jeg mener, at jeg har indflydelse på valget af de ting jeg laver i 

dagtilbudene…Det betyder, at jeg får noget ud af min dag, og at jeg møder 

andre mennesker, som jeg har noget tilfælles med, at de også har en 

sindslidelse.”  

 

C:” Det betyder meget, altså…Jamen man får jo nogle kammerater man kan 

tage til fest sammen med, man kan tage med hjem at snakke med, man kan 

være sammen med, simpelthen, man får i det hele taget nogle gode 

kammerater.” 

 

Én af de unge sindslidende fortæller, at han har lyst til det han laver i dagtilbudene, og at 

der ikke er nogen tvang. Det, at han har noget at give sig til, og at aktiviteterne i 

dagtilbudene er frivillige, giver ham mening i hverdagen.  

 

A: ”Jamen det er sådan lidt mere, hvad jeg har lyst til, der er ingen tvang, 

altså. Det er frivilligt at komme her, det er jo baseret på det frivillige, om 

man kommer eller ej, så det er noget jeg selv bestemmer…Det betyder, at 

jeg har en meningsfyldt hverdag, at jeg har noget at stå op til, og få noget 

ud af dagen, i stedet for bare at isolere mig derhjemme, det skal man passe 

på med, så…Det er jeg også meget opmærksom på, så det er noget med at 

holde mig meget  i gang, fordi det ved jeg er godt for mig.” 
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Det er muligt for de unge sindslidende at deltage i flere forskellige dagtilbud, hvor de kan 

deltage i forskellige aktiviteter, som for eksempel motion, social samvær, hytteture og 

fester, og på værksteder. Én af de unge fortæller, at de i dagtilbudene er med til møder, 

hvor de har indflydelse på bestemmelser og planer vedrørende de enkelte dagtilbud. 

4.2.2 Teoretisk tolkning 

Aktivitet som kilde til valg og kontrol 

Det er frivilligt at komme i dagtilbudene, fortæller én af de unge, som også siger, at han 

selv bestemmer, hvad han vil lave der. Alligevel kan andre foreslå ham at deltage i 

aktiviteter. Han fortæller, at det betyder noget for ham at have noget at stå op til, i stedet 

for at isolere sig derhjemme, og at det, at han selv vælger aktiviteterne, betyder, at han har 

en meningsfuld hverdag. En anden udtrykker, at der er et formål med aktiviteterne, fordi 

han selv vælger dem, altså at de er frivillige. 

 

Ifølge CMOP er aktiviteter mere effektive, hvis de giver oplevelsen af at have mulighed 

for at træffe valg og have kontrol. De skal også stemme overens med de ressourcer, der er 

til rådighed i personen selv og i omgivelserne. Det tyder på, at de unge sindslidende i 

dagtilbudene oplever kontrol og valg over de aktiviteter, de deltager i, samt at aktiviteterne 

passer til de unges og omgivelsernes ressourcer, da de unge selv har valgt aktiviteterne, og 

kan springe fra, hvis de har lyst. Dermed må aktiviteterne de unge sindslidende deltager i 

være effektive. 

 

Ifølge CMOP er livskvaliteten defineret, med henvisning til mennesker, som har 

valgmuligheder og kontrol i deres tilværelse, og mål de kan definere som meningsfulde. 

Det tyder derfor på, at de unge sindslidende har chance for at få forbedret livskvalitet, da 

de, ved at deltage i socialpsykiatriens dagtilbud, har valgmuligheder og kontrol i deres 

tilværelse, og fordi de føler, at der er mening med de aktiviteter, de deltager i. 

 

Livskvalitet bliver af CMOP defineret som det at have energien til at deltage i vigtige 

personlige beslutninger. Én af de unge fortæller, at de i dagtilbudene er med til møder, 
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hvor de har indflydelse på bestemmelser og planer vedrørende de enkelte dagtilbud. 

Dermed er det med til at højne livskvaliteten  

4.2.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de unge sindslidende har valg og kontrol over de 

aktiviteter de deltager i i de socialpsykiatriske dagtilbud. Dette gør, at aktiviteterne, som de 

deltager i er effektive, og at de unge sindslidende har en chance for at forbedre deres 

livskvalitet ved at deltage i aktiviteterne i dagtilbudene. 

 

4.3 Tilfredshed  

4.3.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålet om de unge sindslidende er tilfredse med det, de får tilbudt i 

socialpsykiatrien, kom vi frem til, at de alle er meget tilfredse med de tilbud de får.  Som 

den ene udtrykker:  

 

C: ”Der kan jeg kun sige, at jeg er 100 % tilfreds.” 

 

En anden fortæller, at dagtilbudene er med til at holde ham i gang, hvilket betyder meget 

for ham. 

 

A: ”…jeg har en meningsfyldt hverdag, at jeg har noget at stå op til, og få 

noget ud af dagen, i stedet for bare at isolere mig derhjemme, det skal man 

passe på med, så…Det er jeg også meget opmærksom på, så det er noget 

med at holde mig meget  i gang, fordi det ved jeg er godt for mig.” 

 

4.3.2 Teoretisk tolkning 

Aktivitet som kilde til balance og tilfredshed 

De unge sindslidende fortæller, at de er meget tilfredse med de tilbud som de får i 

socialpsykiatrien. Som skrevet i kategorien meningsfuld aktivitet, fortæller én af de unge, 

at han ved at deltage i aktiviteter han selv har valgt, føler at der er et formål med 
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aktiviteterne. Derudover udtrykker de unge sindslidende tilfredshed med at kunne være 

sammen med jævnaldrende i dagtilbudene. 

  

Personlige oplevelser af tilfredshed eller tilfredsstillelse er, ifølge CMOP, livet igennem 

stærkt knyttet til organiseringen af tid. For de unge sindslidende kan det, at de deltager i 

socialpsykiatriens dagtilbud, hjælpe med til at organisere deres tid. Især vil de få en 

oplevelse af tilfredshed, og af at organisere tiden rigtigt, når de deltager i aktiviteter, der er 

meningsfulde for dem. Selvvalgte aktiviteter kan ligeledes give dem en følelse af at have et 

formål, hvilket er tilfredsstillende.  

  

Balance er, ifølge CMOP, relateret til det aktivitetsmønster, der opstår i løbet af kortere 

eller længere tid. Det betyder, at de unge sindslidende kan få en oplevelse af balance, når 

der skabes et mønster i de aktiviteter, de deltager i. Aktivitetsmønsteret skabes når de unge 

deltager i samme slags aktiviteter over kortere eller længere tid.   

4.3.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de unge sindslidende oplever tilfredshed, fordi 

dagtilbudene er med til at organisere deres tid, og fordi de selv har valgt aktiviteterne. De 

unge sindslidende oplever balance, fordi de har fået skabt et aktivitetsmønster ved at 

deltage i aktiviteter i dagtilbudene. 

 

4.4 Følelsesmæssig reaktion 

4.4.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålet om hvordan de unge sindslidende har det følelsesmæssigt med at være i 

dagtilbudene, fortæller de, at de føler sig godt tilpas i dagtilbudene.  

 

A: ”Det har jeg det fint med, jeg føler mig godt tilpas… især efter, at jeg er 

startet i Pitten har jeg udviklet mig rigtig meget.” 

 

Én føler, at det giver en positiv effekt at deltage i dagtilbudene. 
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B: ”Det påvirker mig på en positiv måde nogle gange, altså at hvis man 

kommer af sted til noget af det, kan man få det godt med det. Nu har jeg for 

eksempel haft svært ved at komme af sted til Liljen. Hvis jeg så kommer af 

sted, så giver det et lille skub, sådan… i en positiv retning.” 

 

Det sociale er også en vigtig del i dagtilbudene. Én fortæller om hans følelsesmæssige 

reaktion, ved at henvise til det gode i at møde andre mennesker der, som han eventuelt kan 

blive venner med. 

  

C: ”Det er godt… Venner er ikke det, jeg har flest af, jeg har faktisk ikke 

rigtigt haft nogen rigtige venner. Så var det jeg tænkte, at det ville være en 

god idé at prøve at komme lidt ud og møde nogen, derfor tager jeg herind.” 

 

De unge sindslidende udtrykker, at andre i dagtilbudene har indflydelse på, hvordan de 

selv har det. Hvis de andre er i godt humør, bliver de også selv i godt humør, og hvis de 

andre er i dårligt humør, vil det påvirke dem i negativ retning.  

 

C: ”Altså… jeg har det stort set godt når jeg er herinde… Jamen altså, 

kommer de andre ind og er de i mega godt humør, ja… så blir’ jeg det også. 

Det kunne i bare se, da jeg kom ind, der så jeg ikke ud til at være i godt 

humør, men så så jeg (X) i godt humør og så blev jeg i godt humør… og da 

jeg så jer i godt humør, så blev jeg også i godt humør, sådan er jeg bare.” 

  

Dagtilbudene har for en af de unge været med til at sætte spark i hans udvikling, og give 

ham en følelse af frihed, selvstændighed, og ungdommelighed. 

 

A: ”Jeg har også oplevet, at jeg er blevet mere fri og selvstændig omkring 

mange ting. Ja, det har virkelig sat spark i min udvikling. Det, at man får 

flere kammerater, og det med, at man er sammen med jævnaldrende inde i 

Pitten, giver én noget socialt, og man udveksler erfaringer. Man gør nogle 

ting sammen, og inviterer hinanden hjem. Jeg synes, at jeg føler mig mere 

ung efter jeg er begyndt i dagtilbudene.” 
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4.4.2 Teoretisk tolkning 

Affektiv udøvelse 

Den følelsesmæssige reaktion henvises af CMOP til de affektive komponenter, der 

omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner. De unge sindslidende nævner, at det at 

deltage i dagtilbudene henholdsvis gør, at de føler sig godt tilpas, at de påvirkes på en 

positiv måde, at de får mulighed for socialt samvær, og at de føler sig mere frie og 

selvstændige. Deres humør kan også påvirkes af andre i dagtilbudene. 

 

Ifølge CMOP er kontakt med andre, og kontrol over sociale fællesskaber, med til at give 

tilværelsen mening, og dermed højne livskvaliteten. Da de unge sindslidende har kontakt 

med andre i dagtilbudene, må det være med til at højne deres livskvalitet. Det, at de selv 

bestemmer, hvad de vil deltage i, betyder også, at de til en vis grad selv har indflydelse på, 

hvem de involverer sig med, og dermed kan man sige, at de unge sindslidende også har en 

vis kontrol over sociale fællesskaber. 

4.4.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de unge sindslidende får højnet deres livskvalitet og får 

mening i tilværelsen, fordi de har kontakt med andre, og har en vis  kontrol over sociale 

fællesskaber i dagtilbudene.  

 

4.5 Udfordring 

4.5.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålet om, hvilke udfordringer der er i de ting, som de unge sindslidende laver i 

dagtilbudene svarer de, at det at deltage i dagtilbudene kan være en udfordring i sig selv.  

  

B: ”Øhm…Ved at gå i Liljen for eksempel, der er det en udfordring bare det 

at skulle møde op, det kan godt være svært, synes jeg. Og det får jeg så 

hjælp til af min gode støtte.” 
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Det er en udfordring at finde nye venner, have social samvær og få del i fællesskabet i 

dagtilbudene. De unge sindslidende fremhæver alle, at det er en stor udfordring at snakke 

med andre mennesker i dagtilbudene, at være social og at komme ind i fællesskabet. 

 

A: ”Det kan være at få flere venner og kammerater, at man får snakket med 

nogle mennesker henne i dagtilbudene. Det er også en udfordring, at man 

inviterer hinanden hjem, simpelthen for at få noget socialt samvær…Det er 

noget jeg har hevet mig selv op i, at det skal jeg gøre.” 

 

C: ”Der er selvfølgelig den der med at skulle kunne komme ind i 

fællesskabet… Det er jo en stor udfordring. De siger at tit holder jeg mig 

meget for mig selv.” 

 

Én af de unge fortæller også, at nogle af aktiviteterne er en udfordring for ham. 

 

B: ”… desuden er der nogle udfordringer i det forskellige arbejde, jeg 

lave…Jeg har sådan prøvet at lave nogle forskellige ting.” 

4.5.2 Teoretisk tolkning 

Kognitiv udøvelse 

Ifølge CMOP omfatter den kognitive udøvelse alle mentale funktioner, både kognitive og 

intellektuelle. For at stimulere disse funktioner må der opleves en grad af udfordring. De 

unge sindslidende fremhæver, at det er en udfordring for dem at snakke med andre 

mennesker i dagtilbudene, at være social, og at komme ind i fællesskabet, og for én at 

kunne møde op i dagtilbudene. Når de unge sindslidende deltager i selvvalgte aktiviteter, 

og når de selv udtrykker, at de laver noget, der giver dem udfordring, kan det medvirke til, 

at de deltager i aktiviteter, der stimulerer deres mentale funktioner.  

4.5.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de unge sindslidende deltager i aktiviteter, der 

stimulerer deres mentale funktioner, fordi det er en udfordring for dem at deltage i 

dagtilbudene. 
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4.6 Motion 

4.6.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

Til spørgsmålet om, hvorledes det de unge sindslidende laver i dagtilbudene har 

indvirkning på dem fysisk fortæller de, at den motion de hovedsagelig får ved at deltage i 

dagtilbudene, er selve transporten til og fra, hvor de cykler. 

 

A: ”Jamen,. nu har vi startet en gågruppe i Pitten, så det har nok egentlig 

indvirkning på mig fysisk…Men jeg træner lidt med mig selv, for eksempel 

med håndvægte og motionsapparater, og jeg cykler frem og tilbage, løber 

ture med nogle  kammerater, og så videre.”  

 

B: ”…jeg cykler frem og tilbage mellem mit hjem og dagtilbudene.” 

 

Én af de unge fortæller, at han deltager i et dagtilbud, der er rettet mod idræt. 

 

A fortæller: ” Jeg deltager også engang imellem i et dagtilbud, hvor man 

dyrker idræt, og det har nok været med til at gøre mig mere selvstændig, på 

den måde, at jeg selv kan tage initiativ til at dyrke motion overhovedet.” 

 

Én nævner, at han dyrker motion for at have det godt psykisk og føle velvære, og at 

fysikken og psyken hænger sammen. En anden, fordi han gerne vil tabe sig og fordi det er 

sundt.  

4.6.2 Teoretisk tolkning 

Fysisk udøvelse 

Fysiske komponenter er, ifølge CMOP, alle sensoriske, motoriske og senso-motoriske 

funktioner. Det er vigtigt at vedligeholde, opretholde, reparere eller opbygge de fysiske 

funktioner, og at de unge sindslidende udøver aktiviteter, der stimulerer deres fysiske 

komponenter.  
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De unge sindslidende fortæller, at det at få motion betyder meget for dem, blandt andet 

fordi de derved får det godt psykisk og føler velvære, og fordi de kan tabe sig af det. De 

siger, at de henholdsvis motionerer ved at cykle til og fra dagtilbudene, motionerer i selve 

dagtilbudene og i deres fritid. De unge får motion, hvilket kan være med til at højne 

chancen for optimal aktivitetsudøvelse.  

4.6.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at ved at deltage i dagtilbudene, hjælper det de unge 

sindslidende til at få stimuleret deres fysiske funktioner. De unge får det godt psykisk og 

føler velvære ved at deltage i dagtilbudene.  

 

4.7 Lokaleindretninger 

4.7.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse  

Til spørgsmålene om, hvordan de unge sindslidende oplever indretningen af lokalerne i 

dagtilbudene, om indretningen har indflydelse på det de laver, og om indretningen har 

indflydelse på om de har lyst til at komme i dagtilbudene, fortæller de unge, at 

indretningen har indflydelse på dem. Nogle af dem har selv været med til at indrette 

lokalerne.  

 

A: ”I Pitten har vi selv været med til indrette lokalerne med plakater og 

møbler, og vi har været med til at vælge redskaber til køkkenet og 

computere. 

 

C: ”Hyggeligt, simpelthen i bund og grund hyggeligt. Nogen gange 

inspirerer indretningen mig til at lave noget sammen med de andre…”  

 

De fortæller, at lysforhold har betydning for, hvordan de føler sig til rette i dagtilbudene, 

men én af de unge mener ikke, at en anden indretning ville få ham til at blive væk. 
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A: ”Der er nogle gode indretningsmuligheder og nogle lyse lokaler…Man 

føler sig godt tilpas i miljøet, og passer godt ind i det. Man føler sig hjemme 

i dagtilbudene…Det betyder noget for mig, at der er lyst i dagtilbudene.” 

 

C: ”…men indretningen har ikke nogen særlig indflydelse på, om jeg har 

lyst til at komme her.” 

4.7.2 Teoretisk tolkning 

Fysiske omgivelser 

Fysiske omgivelser omfatter, ifølge CMOP, naturlige og menneskeskabte omgivelser, som 

indretning i bygninger. De unge sindslidende mener, at indretningerne i dagtilbudene er 

gode, hyggelige og lyse. De har selv været med til at indrette lokalerne, og føler sig godt 

tilpas i dem.  

 

CMOP mener, at der er chance for optimal aktivitetsudøvelse, hvis der er en passende 

balance mellem aktiviteten, personens udøvelse og omgivelserne. Det tyder på, at de 

fysiske omgivelser og aktiviteterne i dagtilbudene passer godt til de unge sindslidende, og 

det betyder, at det højner chancen for optimal aktivitetsudøvelse. 

4.7.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de fysiske omgivelser i de socialpsykiatriske dagtilbud 

passer til de unge sindslidende, da de føler sig godt tilpas i lokalerne, og synes at de er 

hyggelige og lyse. Det tyder på, at der er balance mellem aktivitet, udførsel og de fysiske 

omgivelser, hvilket giver en optimal aktivitetsudøvelse. 

 

4.8 Social samvær 

4.8.1 Tolkning ud fra den udforskedes selvforståelse 

De unge sindslidende fortæller, at det sociale samvær i dagtilbudene er vigtigt for dem. Det 

betyder meget at være sammen med jævnaldrende, og få kammerater, som de kan være 

sammen med. Nogle fortæller, at de igennem dagtilbudene har fået nye venner, som de 

besøger og som besøger dem. Én mener, at det i dagtilbudene i bund og grund handler om 
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at være social. En anden siger, at det er vigtigt at have nogen at dele erfaringer med, og 

som har samme baggrund som ham selv, og at der er en accept for, at nogen har svært ved 

nogle ting. 

 

B: ”Jamen, det betyder at jeg får noget ud af min dag, og det betyder at jeg 

møder nogle andre mennesker som…jeg har det tilfælles med, at de også 

har en sindslidelse. Bare det at man ved det, altså det kan være rart, det er 

ikke nødvendigvis at man snakker om der, bare det at man ved, at man 

ligesom har samme baggrund, altså der er en eller anden accept for at man 

måske har svært ved nogle ting og sådan…” 

 

Andre i dagtilbudene kan påvirke dem med deres humør.  

 

A: ”Det er jo klart, at hvis man er i godt humør, kan man også påvirke 

andre til at blive i godt humør, på den måde, at det smitter af…Og modsat, 

hvis de andre har det godt, og hvis jeg ikke selv har det så godt, så kan man 

sådan set godt komme i godt humør…Det synes jeg da nok, det smitter 

af…Hvis der er en trykket stemning, eller at man er i en trykket situation, så 

kan man godt snakke med en medarbejder om det, hvis man har brug for 

det.” 

 

En enkelt fortæller, at han stort set aldrig havde haft venner, før han begyndte i dagtilbudet. 

Men nu har han fået noget socialt samvær, som er vigtigt for ham. Aktiviteterne, de unge 

sindslidende deltager i på dagtilbudene, kan være noget socialt. Det kan være at lave mad 

sammen med andre, spille spil med andre, m.m. 

 

I dagtilbudene er der en holdning om, at man skal opføre sig pænt overfor hinanden, og at 

man ikke går rundt og fortæller personlige eller fortrolige ting om hinanden, til 

uvedkommende. 

4.8.2 Teoretisk tolkning 

Sociale og institutionelle omgivelser 
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Ifølge CMOP er de sociale omgivelser prioriteringer af elementer i omgivelserne. De unge 

sindslidende prioriterer og ønsker at være sammen med andre unge, som de kan snakke 

med, og dette der muligt i socialpsykiatriens dagtilbud. 

 

For at der, ifølge CMOP, er chance for optimal aktivitetsudøvelse, skal der være en 

passende balance mellem aktiviteten, personens udøvelse og omgivelser. Det tyder på, at 

de sociale og fysiske omgivelser, og aktiviteterne i dagtilbudene, passer godt til de unge 

sindslidende, og ud fra det, vil der være en god chance for optimal aktivitetsudøvelse. 

 

Det, at der er en holdning i dagtilbudene om, at man skal være flinke over for hinanden og 

opføre sig pænt kan, ifølge CMOP, forklares med de institutionelle regler, ved skrevne 

eller uskrevne regler for, hvordan man skal opføre sig. Hvis de unge sindslidende oplever 

disse regler som negative, kan det gå ud over de sociale omgivelser, og der vil eventuelt 

skabes ubalance i den unge sindslidendes aktivitetsudøvelse. Men da de unge sindslidende 

finder reglerne neutrale, kan det have en positiv indflydelse på de institutionelle 

omgivelser, og påvirke det sociale samvær positivt. 

4.8.3 Sammenfatning 

Ud fra ovenstående tyder det på, at de sociale omgivelser passer godt til de unge 

sindslidende. De prioriterer og ønsker at være sammen med andre unge sindslidende, 

hvilket er muligt for dem, når de benytter sig af dagtilbudene. Det tyder på, at der er 

balance mellem aktivitet, udførsel og de sociale omgivelser, hvilket giver en optimal 

aktivitetsudøvelse. 
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5.0 Konklusion 
I henhold til vores problemformulering, som består af to dele, har vores undersøgelse 

frembragt følgende resultater. 

 

Del 1: Hvordan oplever unge sindslidende sammenhængen mellem deres behov for 

meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud? 

Vi kan ud fra undersøgelsen konkludere, at de unge sindslidende oplever, at 

sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens 

dagtilbud er tilfredsstillende. De oplever, at aktiviteterne de tilbydes i dagtilbudene passer 

til deres behov for meningsfuld aktivitet. 

 

Det tyder på, at de unge sindslidende har gode vilkår for optimal aktivitetsudøvelse, da der 

er god balance mellem de aktiviteter, de får tilbudt og deltager i i dagtilbudene, deres 

udøvelse og omgivelserne i dagtilbudene. De unge oplever, at der er et formål med de 

aktiviteter, de deltager i, og at det giver dem en meningsfuld hverdag. Samtidig er de 

motiverede og har vilje til at komme ud og møde andre mennesker, og samværet med 

andre unge i dagtilbudene giver dem derfor mening. Aktiviteterne, de unge deltager i, er 

meningsfulde for dem, da de giver dem udfordringer. De unge vælger selv aktiviteterne, og 

de oplever derfor at have valg og kontrol over aktiviteterne i dagtilbudene, hvormed 

aktiviteterne bliver effektive for de unge. Vi kan konkludere, at de unge sindslidende har 

chance for forbedret livskvalitet, fordi de deltager i meningsfulde aktiviteter. Fordi 

dagtilbudene er med til at organisere deres tid, øger det de unges oplevelse af tilfredshed. 

Det tyder også på, at de unge oplever balance, fordi der er et mønster i aktiviteterne de 

deltager i 

De unge har muligheder for at deltage i sportsrelaterede aktiviteter i dagtilbudene, og de 

kan derfor få stimuleret deres fysiske behov. De nævner, at det at få motion betyder meget 

for dem. Omgivelserne passer også godt til de unge. De føler sig godt tilpas i dagtilbudenes 

fysiske omgivelser og oplever, at lokalerne indbyder til aktivitet. De vægter det sociale 

meget højt, prioriterer og ønsker at være sammen med andre unge sindslidende, hvilket er 

muligt for dem, når de benytter sig af dagtilbudene. Vi kan konkludere, at de uskrevne og 
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skrevne regler i dagtilbudene er med til at skabe en form for tryghed, da der er regler om 

tavshedspligt og om, at man skal være søde over for hinanden.  

 

Del 2: Og hvordan påvirker det deres livskvalitet? 

Vi kan ud fra vores undersøgelse konkludere, at de unge sindslidende, ved at deltage i 

socialpsykiatriske dagtilbud, får forbedret deres livskvalitet. Livskvaliteten højnes, fordi de 

unge oplever, at sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld aktivitet og 

socialpsykiatriens dagtilbud er tilfredsstillende.  

 

De unge sindslidende deltager i møder, hvor de har indflydelse på bestemmelser og planer 

vedrørende aktiviteter i dagtilbudene. Ud fra CMOP kan vi konkludere, at det højner de 

unges livskvalitet at have energi til at deltage i vigtige beslutninger. De unge får forbedret 

deres livskvalitet ved, at de har valg og kontrol over aktiviteterne, de deltager i, og at 

aktiviteterne får et formål. Når de deltager i aktiviteter, der har et formål, får de mening i 

tilværelsen, hvilket højner deres livskvalitet. Ud fra dette kan vi konkludere, at den gode 

sammenhæng, der er mellem de unge sindslidendes behov for meningsfuld aktivitet og de 

socialpsykiatriske dagtilbud, påvirker de unge sindslidendes livskvalitet på en positiv 

måde. Desuden bliver livskvaliteten højnet, og de unge får mening i tilværelsen ved, at de 

har kontakt med andre, og har en vis kontrol over sociale fællesskaber i dagtilbudene. De 

unge får det godt psykisk og føler velvære ved at lave noget fysisk i dagtilbudene. 
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6.0 Diskussion 
Vi vil i dette afsnit tage stilling til, hvilken betydning metodevalget har haft for projektet, 

og vi vil vurdere metodens validitet og reliabilitet i forhold til, hvad der er relevant for 

projektets konklusion. 

 

6.1 Metodediskussion 

6.1.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Eftersom vi hovedsageligt har haft en deduktiv hermeneutisk tilgang til indsamling, hvilket 

vil sige, at vores interviewguide, samt analyse af vores empiri er lavet med udgangspunkt i 

CMOP. Vi har således haft en teoretisk forforståelse. Teorien har farvet vores syn på de 

empiriske fund, hvilket har medført både styrker og svagheder.134 Denne primært 

deduktive tilgang fandt vi relevant, da området belyses ud fra et ergoterapeutisk perspektiv, 

hvor der søgtes nye beskrivelser og forklaringer gennem teoristyret analyse. En svaghed 

ved at anvende teorien til analyse af empirien er faren for, at nye aspekter overskygges af 

teorien, som således vil begrænse den nye kundskab.135 Derfor valgte vi også at benytte os 

af den induktive fænomenologiske tilgang, for at højne validiteten, da vi her ville være 

åbne overfor nye aspekter i interviewet og i den efterfølgende analyse. Det vil sige, at hvis 

de unge sindslidende ville bringe nye relevante temaer på banen, ville vi have været åbne 

overfor disse, og derfor vil processen bære præg af en induktiv fremgangsmåde.  

6.1.2 Teori 

Vores teoretiske referenceramme, CMOP, er udarbejdet over en længere periode, og er 

udarbejdet af en række ergoterapeuter, der til dagligt arbejder i praksis. På baggrund af 

dette vurderer vi, at CMOP udgør et reliabelt grundlag til udarbejdelsen af projektet. Vi har 

i forbindelse med projektarbejdet gjort brug af den danske oversættelse af CMOP. Teorien 

er oprindeligt skrevet på engelsk, og vi har dermed ikke benyttet primærkilden. Vi mener 

den danske oversættelse er valid, og vi stoler på den. Der kan være risiko for fejlkilder i 

                                                 
134 Malterud, Kirsti, (1996) Kvalitative metoder i medicinsk forskning, side 109 
135 Malterud, Kirsti, (1996) Kvalitative metoder i medicinsk forskning, side 161  
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forbindelse med oversatte begreber i teorien, hvilket kan have forringet reliabiliteten og 

validiteten. 

6.1.3 Empirisk datamateriale 

Vi har interviewet tre unge sindslidende, som bor i en større dansk kommune. Dette gør, at 

der er flere forskellige socialpsykiatriske dagtilbud at vælge imellem, og dermed mange 

forskellige aktiviteter at vælge imellem, end der som oftest vil være i en lille kommune. 

Dét kan være en af årsagerne til de meget positive svar fra de unge sindslidende. Derfor vil 

det være spændende at undersøge, hvordan svarene fra unge sindslidende ville have set ud, 

hvis de kom fra en lille kommune med få socialpsykiatriske dagtilbud, og derved færre 

aktiviteter at vælge imellem. Vi mener ikke, at man kan generalisere ud fra vores 

undersøgelse, da vi kun har interviewet unge sindslidende fra en større kommune med 

mange tilbud at vælge imellem for de unge. Derved forringes reliabiliteten. 

 

Konsekvenserne ved, at vi har interviewet tre stabile unge sindslidende, og som havde 

overskud til at deltage, er højst sandsynligt med til at bevirke, at vi har fået så positive svar 

som vi har. De unge sindslidende, der ikke var tilfredse med de socialpsykiatriske 

dagtilbud, og derfor ikke benyttede sig af dagtilbud, havde vi ikke haft kontakt med. 

 

Vi har udarbejdet interviewguiden på baggrund af CMOP, og forskningsspørgsmål 

udarbejdet ud fra problemformuleringen. Herved har vi opnået en overensstemmelse 

mellem dataindsamlingen og problemformuleringen, hvilket højner validiteten. Der var 

planlagt et pilotinterview forud for interviewene, for at få afprøvet interviewet på en person 

indenfor vores målgruppe. Dette ville vi gøre, for at være sikre på, at vi fik relevante svar, 

samt at være sikre på, at de unge forstod de spørgsmål vi havde udarbejdet. Vores 

pilotinterview blev desværre aflyst, hvilket har svækket validiteten af undersøgelsen. Vi 

afprøvede forståelsen af interviewspørgsmålene på nogle andre, der ikke opfyldte 

kriterierne. Derfor påvirker det alligevel validiteten i en positiv retning, ved at vi kunne 

revurdere interviewspørgsmålene som planlagt. 

Vi optog interviewene på diktafon, og transskriberede efterfølgende materialet ud fra 

forudbestemte retningslinier, hvilket øger reliabiliteten i projektet.136 Efter én person i 

                                                 
136 Kvale, Steinar, (2002), Interview, side 231 
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gruppen havde transskriberet interviewene, læste de to andre i gruppen transskriberingen 

igennem, og skrev eventuelle mangler ind. Dette øger validiteten. 

6.1.4 Empirisk analysemetode 

Til analysen benyttede vi fortolkningskonteksterne selvforståelse og teoretisk tolkning. For 

at øge validiteten, søgte vi i fortolkningskontekstens selvforståelse at være så tæt på 

informanternes udsagn som muligt.137 I forbindelse med selvforståelse har vi af 

tidsmæssige årsager, valgt ikke at få af- eller bekræftet vores fortolkning af de unge 

sindslidendes egen selvforståelse af deres udsagn. Dette kan være medvirkende til at 

validiteten bliver forringet. 

I teoretisk tolkning forsøgte vi i de specifikke fortolkninger at følge teorien logisk. Herved 

øgedes validiteten.138 

 

6.2 Diskussion af resultater og perspektivering 
Vi valgte at undersøge vores problemstilling ud fra en kvalitativ metode. Hvis vi havde 

valgt at undersøge problemstillingen ud fra en kombination mellem kvalitativ og 

kvantitativ metode, ville vi kunne have fået et mere reliabelt resultat. Vi ville på denne 

måde kunne have fået kontakt med flere unge sindslidende, som bor forskellige steder i 

landet, både i mindre og større byer.  

Eftersom vi kun har interviewet to steder, kan vi ikke generalisere. Vi kan dog stadig 

konkludere, at de unge sindslidende vi har interviewet, oplever at deres behov for 

meningsfuld aktivitet bliver tilfredsstillet, samt at de får forbedret deres livskvalitet. 

Vores resultater viser, hvor vigtigt det er for socialpsykiatrien at tilbyde aktiviteter, der er 

meningsfulde for de brugere de har som målgruppe, for at de kan få højnet deres 

livskvalitet gennem meningsfuld aktivitet.  

Der er ingen tvivl om, at hvis vores undersøgelsesmetode havde været bredere, ville vi 

højst sandsynligt, have fået et helt andet resultat.  

Resultaterne fra vores undersøgelse ville højst sandsynligt også have set anderledes ud, 

hvis vi havde interviewet unge sindslidende, der netop på grund af utilfredshed over 

                                                 
137 Kvale, Steinar, (2002), Interview, side 213 
138 Kvale, Steinar, (2002), Interview, side 214 
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manglende tilbud, som matcher deres behov for meningsfuld aktivitet, ikke benytter sig af 

de socialpsykiatriske tilbud der er til rådighed.  

I vores undersøgelse har vi ikke stillet krav til, at de unge sindslidende skulle have en 

specifik diagnose. Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt de forskellige 

sindslidelser har indvirkning på, hvordan de unge oplever sammenhængen mellem deres 

behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud, og hvordan det påvirker 

deres livskvalitet. 

 

De unge sindslidende, der ikke var tilfredse med de socialpsykiatriske dagtilbud, og derfor 

ikke benyttede sig af dagtilbud, havde vi ikke fået fat på. Det kunne være interessant at 

henvende os til ”Landsforeningen Sind”, for at få kontakt med unge sindslidende, som ikke 

deltager i socialpsykiatriske dagtilbud. Havde vi interviewet dé unge, havde svaret på 

problemformuleringen højst sandsynligt set anderledes ud. 

   

I problembaggrunden, ses det, at de socialpsykiatriske dagtilbud ikke passer til de unge 

sindslidende. I undersøgelsen fra Center for Forskning i Socialt Arbejde, afviser de unge 

dagtilbudene fordi de mener, at der ikke er tilstrækkelig plads til egne initiativer, og at 

kravene bliver for små for dem. De unge sindslidende, vi interviewede i dagtilbudene, gav 

udtryk for, at de har valg og kontrol over de aktiviteter de deltager i, hvilket betyder at 

aktiviteterne bliver meningsfulde for de unge sindslidende, og at de får lyst til at komme i 

dagtilbudene. De unge sindslidende vi har interviewet synes desuden, at det er en 

udfordring for dem at deltage i dagtilbudene. Sammenligner vi vores undersøgelse med 

undersøgelsen fra Center for Forskning i Socialt Arbejde, ses en tydelig forskel i, hvordan 

de unge sindslidende oplever sammenhængen mellem deres behov for meningsfuld 

aktivitet og de socialpsykiatriske dagtilbud. 

 

Resultater fra vores undersøgelse viser, at dét, at de unge sindslidende deltager i 

meningsfulde aktiviteter i socialpsykiatriens dagtilbud, gør at de får højnet deres 

livskvalitet. Dette stemmer overens med studiet fra American Journal of Occupational 

Therapy, der er beskrevet i problembaggrunden, hvor det viser sig, at meningsfuld aktivitet 

og samarbejde i beskæftigelsestilbudet giver sindslidende stolthed, glæde og 

tilfredsstillelse, og er med til at forbedre deres livskvalitet.  
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8.0 Bilag 

8.1 Bilag 1, Unges repræsentation i det psykiatriske system 
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139 www.statistikbank.dk, BEF26 Folketal pr. 26. juli efter kommune/amt, civilstand, alder og køn.(22.05.05) 
140 Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Institut for Psykiatrisk Grundforskning 
http://www.psychdem.dk/tab10.htm; http://www.psychdem.dk/tab0010.htm; 
http://www.psychdem.dk/ta0110.htm; http://www.psychdem.dk/ta0210.htm; 
http://www.psychdem.dk/t0310.htm (22.05. 05) 
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8.2 Bilag 2, Interviewguide 
 

Præsentation af hvem vi er 

Introduktion af emner og formål 

Anonymitet 

Tavshedspligt 

Brug af diktafon og håndtering af data 

Spørg ved tvivl 

Oplyse om ret til ikke at svare 

Eventuelle spørgsmål inden interviewet 

 

 

1. Kan du prøve at fortælle om, hvilke ting der betyder noget for dig at lave? 

(indledende) 

 

2. Hvad er det der gør, at lige nøjagtig dét betyder noget for dig? (Opfølgende) 

 

3. Hvad laver du på en typisk dag i socialpsykiatriens dagtilbud? (indledende) 

 

4. Mener du, at du har haft indflydelse på valget af de ting du nævner? (opfølgende) 

 

5. Hvad betyder det for dig, at du selv har valgt eller ikke valgt, det du laver i 

dagtilbudet? (direkte) 

 

6. Hvilke udfordringer er der i de ting? (direkte) 

 

7. Prøv at fortælle lidt om det? (Opfølgende)  

 

8. Hvordan oplever du at indretningen af lokalerne er i dagtilbudet? (Direkte) 

 

9. Har indretningen indflydelse på det du laver i dagtilbudet? (Opfølgende) 
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10. Kan du fortælle mere om det? (Sonderende) 

 

11. Har indretningen af lokalerne indflydelse på, om du har lyst til at komme i 

dagtilbudet, og deltage i de aktiviteter der er? (Direkte) 

 

12. Hvilken betydning har de skrevne eller uskrevne regler for det du laver i 

dagtilbudet? (direkte) 

 

13. Har de andre på stedet indflydelse på, hvordan du har det? (direkte) 

 

14. Kan du uddybe det? (Sonderende) 

 

15. Hvordan har du det følelsesmæssigt med at være i dagtilbudet? (direkte) 

 

16. Hvad er det i dagtilbudet der gør, at du har det på den måde? (Opfølgende) 

 

17. Hvorledes har det du laver i dagtilbudet indvirkning på dig fysisk? (Direkte) 

 

18. Et sidste spørgsmål er om du er tilfreds med det, som du har fået tilbudt i 

socialpsykiatrien? 

 

Før vi slutter interviewet vi høre om du har mere at tilføje eller vil spørge os om? 

 

Tak for interviewet  
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8.3 Bilag 3, Informationsbrev 
 

Vi søger hjælp til vores bacheloropgave!! 
Informationsbrev til brugere af dagtilbud 

 

Vi er tre ergoterapeutstuderende fra Aalborg, der er i gang med at skrive en 

bacheloropgave om, hvordan unge sindslidende oplever sammenhængen mellem deres 

behov for meningsfuld aktivitet og socialpsykiatriens dagtilbud i Nordjyllands Amt, og 

hvordan det påvirker deres livskvalitet. 

 

Vi søger derfor frivillige brugere af dagtilbud i Nordjyllands Amt, som er mellem 18-30 år 

og har tid og lyst til at blive interviewet om de aktiviteter de deltager i. 

 

Interviewet vil foregå individuelt og vare ca. 30-45 min. Det vil finde sted i dagtilbudet 

sidst i april måned efter aftale. 

Interviewet vil blive optaget på bånd, og blive slettet efter nedskrivning.  

 

De deltagende vil naturligvis være anonyme, og vi ønsker ingen personlige oplysninger 

såsom alder, navne eller baggrund.  

Vi vil komme med en tilbagemelding om resultatet af undersøgelsen til de dagtilbud, der 

har deltaget i undersøgelsen. 

 

Er du interesseret i at hjælpe os, kan du rette henvendelse til din kontaktperson eller 

personale på stedet, som vil kontakte os.  

Vi ser frem til at høre fra jer! 

 

Med venlig hilsen  

Ergoterapeutstuderende Tina Brander, Charlotte Nielsen og Ann-Charlotte Hoppe 
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8.4 Bilag 4, Datamatriks 
 

Kan du prøve at fortælle om, hvilke ting der betyder noget for dig at lave, og hvad det er 

der gør, at lige nøjagtig dét betyder noget for dig? 

A ”Jeg dyrker en masse motion, for at have det godt psykisk og føle velvære.  Jeg 

prøver også på at spise sundt, fordi fysikken og psyken hænger sammen. Det 

betyder noget for mig at have socialt samvær med andre. I dagtilbudet betyder 

det også noget for mig at deltage i køkkenet, og jeg er nu på kontoret, da det er 

dejligt med nogle forandringer.” 

B ”Det betyder noget for mig at være sammen med andre unge mennesker og være 

sammen med min familie. Jeg dyrker sport, fordi jeg gerne vil tabe mig, det er 

sundt, og man har brug for at røre sig. Jeg synes også det er vigtigt at være 

sammen med nogle jævnaldrende, for ikke at blive helt indelukket; man kommer 

ud at snakke med nogle andre mennesker, og man sidder ikke bare for sig selv. 

Man får det også bedre af at være ude imellem andre mennesker, og ikke altid 

bare være alene.” 

C ”Jeg kan godt lide mit arbejde, og at spille fodbold, og jeg kan lide at sidde foran 

en computer. Jeg har også altid været glad for at spille musik. Fodbold har jeg 

altid været meget glad for, især holdkammeraterne. Arbejdet er stadigvæk 

rimeligt nyt. Jeg kan godt li at lave noget.” 

 

Hvad laver du på en typisk dag i socialpsykiatriens dagtilbud; mener du, at du har haft 

indflydelse på valget af de ting du nævner, og hvad betyder det for dig, at du selv har valgt 

eller ikke valgt, det du laver i dagtilbudet? 

A ”Når jeg er i Liljen, så arbejder jeg. Det kan være at lave statistik over dem 

der kommer her, pakke månedsblade i kuverter, tage telefonen og tage imod 

beskeder, og at renskrive ting på computer, mv. I Pitten er det noget med 

socialt samvær, få snakket med kammerater, spillet pool, dart, eller sidde ved 

computeren. Så laver vi mad og spiser sammen. Jeg laver det jeg selv har lyst 

til, og der er ingen tvang. Det er frivilligt at komme her, så jeg bestemmer 

selv hvad jeg vil lave. Det betyder, at jeg har en meningsfyldt hverdag, at jeg 
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har noget at stå op til, og få noget ud af dagen, i stedet for bare at isolere mig 

derhjemme. Jeg er meget opmærksom på at holde mig i gang, fordi jeg ved, at 

det er godt for mig.” 

B Jeg er på kontor i Liljen, og i Pitten laver vi mad sammen, snakker med 

kammerater og spiller spil, mv. Der bliver også arrangeret hytteture og fester 

som jeg har mulighed for at deltage i. Jeg mener, at jeg har indflydelse på valget 

af de ting jeg laver i dagtilbudene. Der er nogle, der har foreslået ting jeg kunne 

lave, men det har altid været mit eget valg, derfor mener jeg, at det jeg laver i 

dagtilbudene har et formål. Det betyder, at jeg får noget ud af min dag, og at jeg 

møder andre mennesker, som jeg har noget tilfælles med, at de også har en 

sindslidelse. Jeg synes det er rart at vide, at vi har den samme baggrund, dvs. at 

der er en eller anden accept for at man måske har det svært ved nogle ting.” 

C Jeg ryger og spiser mad, ser fjernsyn, spiller spil eller chatter inde på messenger. 

Jeg synes jeg har indflydelse på mine valg. I bund og grund drejer det sig om at 

være social, selvom det ikke er det jeg er bedst til. Det betyder meget for mig, at 

jeg selv kan vælge det jeg laver i dagtilbudet. Jeg har fået nye kammerater, som 

jeg kan tage til fest sammen med, besøge mv.” 

 

Hvilke udfordringer er der i de ting, som du laver i dagtilbudet? 

A ”Det kan være at få flere venner og kammerater, at man får snakket med nogle 

mennesker henne i dagtilbudene. Det er også en udfordring, at man inviterer 

hinanden hjem, simpelthen for at få noget socialt samvær.” 

B “Det at skulle møde op i Liljen hver dag er en udfordring for mig, men det får jeg 

så hjælp til af min gode støtte. Desuden er der nogle udfordringer i det arbejde, jeg 

laver. Jeg har prøvet at lave nogle forskellige ting. Jeg ved ikke om jeg synes, at 

der er så meget udfordring i Pitten.” 

C ”Det at komme ind i fællesskabet er en stor udfordring. Jeg holder mig mest for 

mig selv, og har ingen venner.”  

 

Hvordan oplever du at indretningen af lokalerne er i dagtilbudet, og har indretningen 

indflydelse på det du laver i dagtilbudet, og om du har lyst til at komme i dagtilbudet og 

deltage i de aktiviteter der er? 
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A ”Der er nogle gode indretningsmuligheder og nogle lyse lokaler. I Pitten har vi 

selv været med til indrette lokalerne med plakater og møbler, og vi har været 

med til at vælge redskaber til køkkenet og computere. Man føler sig godt tilpas i 

miljøet, og passer godt ind i det. Man føler sig hjemme i dagtilbudene.  

Det betyder noget for mig, at der er lyst i dagtilbudene, men jeg tror alligevel, at 

jeg var kommet, hvis der havde været en anden farve på væggene. Vi der 

kommer i dagtilbudene er psykiske syge, så jeg tror, at der er lagt vægt på, at det 

skal være gode lyse lokaler, hvor man befinder sig godt.” 

B ”Jeg synes indretningen af dagtilbudene er fine, og jeg synes, at der er nogle 

gode lokaler. Jeg tror ikke indretningen har indflydelse på, hvad jeg laver i 

dagtilbudene, men det kan godt være, at hvis indretningen havde været 

anderledes, hvis der ikke var lyst i lokalerne, så ville det være noget andet at 

komme i Pitten.” 

C ”Hyggeligt, simpelthen i bund og grund hyggeligt. Nogen gange inspirerer 

indretningen mig til at deltage i aktiviteter, og lave noget sammen med de andre, 

men indretningen har ikke nogen særlig indflydelse på, om jeg har lyst til at 

komme her.” 

 

Hvilken betydning har de skrevne eller uskrevne regler for det du laver i dagtilbudet? 

A “Det er ikke noget jeg sådan tænker så meget over. Der er selvfølgelig nogle 

regler i Liljen, eller ting som vi arbejder efter, f.eks. tavshedspligt. Det er noget 

man får printet ind i hovedet, når man starter her. Jeg synes ikke, at det er noget 

jeg tænker ret meget over, det er noget som kommer helt automatisk.” 

B “Det tror jeg egentlig ikke betyder noget for mig.” 

C “Altså nu er jeg ikke så meget inde i reglerne, men selvfølgelig skal man være 

flinke overfor hinanden her, og opføre sig pænt.” 

 

Har de andre på stedet indflydelse på, hvordan du har det? 

A ”Ja, det er selvfølgelig rart, at man kan gå ind og snakke med en medarbejder, og 

det er de flinke til at have tid til, hvis der er et eller andet. Hvis man selv er i godt 

humør kan man også påvirke andre til at blive det, og omvendt. Når man træder 

ind af døren i Liljen, så kan man mærke stemningen, og så lever man sig ind i det 
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på den måde. Hvis der er en trykket stemning, eller at man er i en trykket 

situation, så kan man godt snakke med en medarbejder om det, hvis man har brug 

for det.” 

B ”Nej, det tror jeg ikke. Altså selvfølgelig vil det jo være træls, hvis man har været 

oppe at skændes med en eller anden, så vil man nok få det dårligt, men det har 

jeg ikke prøvet selv. Så, jo, det har nok indflydelse på, hvordan jeg har det.” 

C ”Altså, jeg har det stort set godt når jeg er herinde. Hvis de andre i dagtilbudet er 

i godt humør, så bliver jeg det også, men hvis de er i dårlig humør, så vil det 

selvfølgelig også påvirke mig.” 

 

Hvordan har du det følelsesmæssigt med at være i dagtilbudet? 

A ”Det har jeg det fint med, jeg føler mig godt tilpas, især efter, at jeg er startet i 

Pitten har jeg udviklet mig rigtig meget. Jeg har også oplevet, at jeg er blevet 

mere fri og selvstændig omkring mange ting. Ja, det har virkelig sat spark i min 

udvikling. Det at man får flere kammerater, og det med, at man er sammen med 

jævnaldrende inde i Pitten, giver én noget socialt, og man udveksler erfaringer. 

Man gør nogle ting sammen, og inviterer hinanden hjem. Jeg  synes, at jeg føler 

mig mere ung efter jeg er begyndt i dagtilbudene.” 

B “Det har jeg det fint nok med, det påvirker mig på en positiv måde nogle gange. 

Nu har jeg f.eks. haft svært ved at komme af sted til Liljen. Hvis jeg så kommer 

af sted, så giver det et lille skub i en positiv retning.” 

C ”Det har jeg det godt med. Venner er ikke det jeg har flest af, faktisk har jeg ikke 

haft nogle rigtige venner. Så jeg tænkte, at det ville være en god idé at prøve at 

komme lidt ud og møde nogen, derfor tager jeg herind.” 

 

Hvorledes har det du laver i dagtilbudet indvirkning på dig fysisk? 

A ”Nu har vi startet en gågruppe i Pitten, så det har nok egentlig indvirkning på mig 

fysisk. Jeg træner lidt med mig selv, f.eks. med håndvægte og motionsapparater, 

og jeg cykler frem og tilbage mellem mit hjem og dagtilbudene, samt løber ture 

med kammerater. Jeg deltager også engang imellem i et dagtilbud, hvor man 

dyrker idræt, og det har nok været med til at gøre mig mere selvstændig, på den 

måde, at jeg selv kan tage initiativ til at dyrke motion overhovedet.” 
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B ”Nu er det ikke lige de tilbud jeg bruger, men jeg cykler frem og tilbage mellem 

mit hjem og dagtilbudene.” 

 

Et sidste spørgsmål er om du er tilfreds med det, som du har fået tilbudt i 

socialpsykiatrien? 

A “Det er jeg 100 %.” 

B ”Det er jeg meget tilfreds med. Jeg synes det er fint som det er.” 

C ”Der kan jeg kun sige, at jeg er 100 % tilfreds.” 
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8.5 Bilag 5, Samtykkeerklæring 
 

Samtykkeerklæring    d.x.x.2005 

 

Jeg giver hermed tilladelse til, at Tina Brander, Ann-Charlotte Hoppe og Charlotte Nielsen 

må bruge mit interview i deres bachelorprojekt, under forudsætning af anonymitet. Efter 

renskrivning vil båndet blive slettet. 
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8.6 Bilag 6, Formidling 
Projektet henvender sig primært til ergoterapeuter, ergoterapeutstuderende, og andre 

relevante faggrupper med interesse for unge med en sindslidelse. 

 

Da vores projekt er et ergoterapeutisk projekt, som tager udgangspunkt i en ergoterapeutisk 

teori, vil vi formidle vores bachelorprojekt ved at sende hele projektet, samt et abstract til 

Ergoterapeutforeningen; www.etf.dk. Vi synes det er relevant at formidle projektet til 

ergoterapeuter for, at de kan drage nytte af de resultater projektet frembringer.  

 

Derudover har vi tænkt os at sende henholdsvis et resumé eller en artikel til det 

elektroniske bibliotek for Videnscenter for Socialpsykiatri; www.socialpsykiatri.dk.  

Herved henvender vi os til en bredere faggruppe, som arbejder inden for socialpsykiatrien. 

Desuden har vi undersøgt kvaliteten af de socialpsykiatriske dagtilbud til unge 

sindslidende, hvilket er relevant for alle der arbejder med unge sindslidende i 

socialpsykiatrien. 

 


