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Forord

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

faggrupper med interesse for børn af psykisk syge forældre. 

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

vi at rette en speciel tak 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 og faglige 

vejledere ergoterapeut, Heidi Marie Visby Jacobsen samt ergoterapeut, Tina Helle.

Tilbage er kun at ønske god fornøjelse med læsningen af projektet.

Aalborg den 19. marts 2004

Trine Krabbe Nielsen                                                  Susanne Kirk Torp

Jette Bang                                     Gitte Tornbjerg Mølgaard
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Læsevejledning

For læsevenlighedens skyld beskriver vi her kort, hvorledes projektet er struktureret, og 

hvordan det læses.

Baggrunden for projektet, samt selve problemformuleringen er placeret i problemstillingen. 

Herefter følger et afsnit om videnskabelig teori og metode, hvor vi præsenterer teoretiske og 

metodiske overvejelser og valg i forbindelse med undersøgelsen. Dernæst kommer et afsnit, 

hvor vi beskriver den teoretiske baggrund, vi har valgt til projektet. Dette efterfølges af en 

analyse af empirien, der lægger op til den efterfølgende konklusion. Afslutningsvis kommer 

afsnittet diskussion, hvor vi vurderer validiteten og reliabiliteten af projektet, samt gør os 

tanker i forhold til nye perspektiver af projektet.

Kilder nævnt i teksten er fortløbende nummereret og anført som slutnoter. Slutnoten 

indeholder forfatter, udgivelsesårstal, titel samt sidetal. Har kilden mere end to forfattere 

skrives første forfatternavn fuldt ud efterfulgt af ”et.al.”. Øvrige oplysninger forefindes i 

litteraturlisten. Bilagshenvisninger markeres med ”(Bilag 1)”, og bilagene er placeret bagest i 

projektet.

Første gang vi benævner teorierne Canadian Model of Occupational Performance og Model 

Of Human Occupation, vil de som her være skrevet i deres fulde længde. Efterfølgende vil de 

blive forkortet til henholdsvis CMOP og MOHO. I projektet, hvor de sociale omgivelser 

benævnes, refereres her til de psykisk syge forældre.

Vi vil igennem projektet benævne børn af psykisk syge forældre som informanterne. Dog vil 

vi, hvor vi finder det relevant, anvende betegnelsen børn.
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1.0 Problemstilling

I det følgende afsnit redegøres der for emneområdet aktivitet og omgivelsernes påvirkning på 

aktivitetsudøvelsen hos børn af psykisk syge forældre. Afsnittet indeholder en 

problembaggrund, der præsenterer projektets problemstilling og vores forståelse af området 

børn af psykisk syge forældre, hvilket leder os frem til projektets problemformulering. 

Umiddelbart efter problemformuleringen, præsenterer vi tre hypoteser. Definitionerne af 

problemformuleringens nøgleord præsenteres efterfølgende for at afklare, på hvilken måde vi 

empirisk vælger at måle projektets centrale begreber.

1.1.0 Problembaggrund

I socialpolitisk sammenhæng har børn af psykisk syge forældre længe været en overset 

gruppe rent prioriteringsmæssigt1. Siden midten af 1990´erne har der dog været en øget 

opmærksomhed på børnene af de psykisk syge. Eksempelvis blev der i 1995 for første gang 

afsat socialministerielle puljemidler til støtte for blandt andet udvikling af nye initiativer for 

børn med psykisk syge forældre gennem den såkaldte 15M-pulje. For midlerne blev der 

igangsat konkrete udviklingsprojekter, der skulle bidrage til formidling af aktuel viden til alle 

relevante fagpersoner og til at opsamle erfaringer2. I indeværende folketingsår har Folketinget 

pålagt regeringen, at de skal tage de nødvendige lovgivningsinitiativer, således at børn med 

psykisk syge forældre, der er i behandling, får tilbud om terapeutisk støtte3. Der er afsat 20 

millioner kroner årligt i perioden 2004 – 2007 til styrkelse og forbedring for børn af psykisk 

syge forældre4.

Det er dog ikke kun i socialpolitisk sammenhæng, at børn af psykisk syge forældre har været 

en overset gruppe. Udover den manglende opmærksomhed er denne gruppe af børn eksperter 

i at tilpasse deres ydre fremtræden, således de skjuler deres eventuelle problemer såsom 

sociale forstyrrelser, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer5. Derved er det svært for 

de personer, der møder børnene i hverdagen såsom pædagoger, lærere med videre, at blive 

opmærksomme på børnenes problemer6. Vi ser det som et stort problem, at der ikke er mere 

fokus på børn af psykisk syge forældre, idet en undersøgelse udgivet af psykologisk institut 

på Århus Universitet har en påstand om, at disse børn i langt højere grad end andre børn 

oplever psykiske og psykosomatiske problemer. De får ligeledes hyppigere stillet psykiatriske 

diagnoser7. Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af en lang række internationale og 

enkelte danske undersøgelser og belyser relationen mellem psykisk syge forældre og deres 



4

børns psykosociale udvikling. Dette har medført en undren hos os om, hvorvidt det 

udelukkende er de arvelige faktorer8, der er årsagen til førnævnte problemer, samt en interesse 

i om problemerne kan mindskes eller helt undgås, ved at rette opmærksomheden på hvad 

børnene foretager sig i dagligdagen. 

Ved at bringe fokus på hvad børn af psykisk syge forældre foretager sig i dagligdagen, er det

helt naturligt at komme ind på omgivelserne, hvilket forældrene er en del af. Ifølge 

undersøgelsen fra Århus Universitet, påvirkes den psykisk syge forælders evne som forælder 

på grund af den psykiske lidelse, hvilket bevirker en indflydelse på familien som helhed og 

barnet i særdeleshed9. De sociale omgivelser10 består ifølge De Canadiske Modeller af mange 

faktorer, hvoraf vi trækker forældrene frem. Grunden dertil er, at forældrene er en stor del af 

de sociale omgivelser, og vi mener, at de i høj grad er medvirkende til, at børnene er i en 

særlig risikogruppe for at udvikle førnævnte problemer senere i tilværelsen. Elizabeth 

Townsend, der har været medvirkende til udarbejdelsen af Canadian Model of Occupational 

Performance, underbygger ovennævnte, i og med teorien udleder, at de sociale omgivelser har 

en fremmende eller hæmmende virkning på udøvelsen af aktiviteter11.

På opfordring fra Regeringens Børneudvalg har en psykiater og to børne-ungdomspsykiatere i 

år 2000 foretaget en undersøgelse for Socialministeriet, hvor psykisk syge forældres og deres 

børns egne oplevelser af problemer, behov og ønsker om hjælp belyses. Undersøgelsen viser, 

at børn af psykisk syge forældre påtager sig forældrenes opgaver og gør sig ansvarlige for 

beslutninger af voksenkarakter12. De opgaver børnene påtager sig defineres indenfor 

ergoterapi som en del af begrebet aktivitet. Ifølge det ergoterapeutiske paradigme, der er 

udarbejdet af den amerikanske professor i ergoterapi Gary Kielhofner, har mennesket både et 

psykologisk og biologisk behov for aktivitet. Deltagelse i aktiviteter medfører tilfredsstillelse, 

udvikling af færdigheder og selvrealisering13. Desuden har aktiviteter en grundlæggende rolle 

i at skabe, bekræfte og opleve mening i tilværelsen14. Vi mener derfor, det er vigtigt at få 

klarlagt, hvilke aktiviteter børn af psykisk syge forældre har, og hvorvidt de er meningsfulde 

for det enkelte barn. Meningsfulde aktiviteter er ifølge CMOP ensbetydende med aktiviteter, 

som vælges og udføres, og som samtidig er meningsskabende og tilfredsstillende15 for barnet. 

Oplevet mening er desuden vigtig for en god livskvalitet16.

Vi ser flere vanskeligheder i, at børn af psykisk syge forældre, jævnfør ovenstående 

undersøgelse fra Socialministeriet, påtager sig forældrenes opgaver, hvorfor vi vælger at 
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klarlægge aktivitetesudøvelsen hos børn i alderen 10 – 15 år. Det er netop i denne periode, 

ifølge Eriksons udviklingspsykologiske teori17, at barnet på en naturlig måde skal inddrages i 

de voksnes opgaver. Ligeledes løsriver barnet sig mere fra familien og der sker en tilknytning 

til vennerne, hvilket får betydning for barnets evne til at skabe sin identitet. Erikson mener 

ligeledes, at barnet skal have tid og mulighed for rolleeksperimentering, hvilket sker gennem 

samspil med jævnaldrene kammerater samt ved deltagelse i forskellige aktiviteter. Barnet kan 

i denne alder opleve en identitetsforvirring, men jo mere de voksne respekterer barnet som et 

selvstændigt menneske med ret til at finde sine egne meninger, des lettere løses 

forvirringerne 18.

Eftersom det blandt andet er gennem aktiviteter med vennerne, at barnet skaber sin identitet, 

finder vi det interessant at se på barnets aktiviteter på dette alderstrin. Det kan give anledning 

til problemer, hvis barnet er låst fast i et aktivitetsmønster af voksenkarakter, som det ikke har 

mulighed for at løsrive sig fra på grund af forældrenes psykiske lidelser. Ligeledes hvis 

forældrene ikke giver barnet mulighed for selv at vælge og organisere sine aktiviteter, således 

det giver mening for barnet. 

På baggrund heraf finder vi det interessant at undersøge, hvilken aktivitetsudøvelse børn af 

psykisk syge forældre har, da dette har indflydelse på børnenes livskvalitet19. Med begrebet 

aktivitetsudøvelse forstår vi resultatet af det dynamiske samspil mellem menneske,

omgivelser og aktivitet20. Aktivitetsudøvelsen fremkommer i dette tilfælde af samspillet 

mellem børn af psykisk syge forældre, deres forældre og de aktiviteter børnene har. 

Som tidligere nævnt har omgivelserne en fremmende eller hæmmende virkning på 

aktivitetsudøvelsen, hvorfor vi ligeledes finder det relevant at klarlægge, hvilken påvirkning 

forældrene har på børnenes aktivitetsudøvelse. Desuden ønsker vi at undersøge, hvorvidt 

omgivelserne giver muligheder samt stiller krav i forhold til at vælge og udføre aktiviteter. 

Ved specifikt at få afdækket aktivitetsudøvelsen hos børn af psykisk syge forældre samt 

forældrenes påvirkning på børnenes aktivitetsudøvelse, vil vi bibringe ergoterapifaget en 

viden omkring vigtigheden af omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelsen hos børn af 

psykisk syge forældre. Denne viden er yderst relevant, idet vi har erfaret, at der i psykiatrien 

er en stor fokus på den psykisk syge forælder, mens der har været en manglende fokus på 

børnene.
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Dette leder os frem til følgende problemformulering.

1.2.0 Problemformulering

1.2.1 Hypoteser

I dette afsnit vil vi anskueliggøre vore forventninger til den empiriske undersøgelse, der er 

opstået udfra problembaggrunden. Dette vil igen kort blive berørt i konklusionen.

Hypotese 1: Børn af psykisk syge forældre deltager ikke i meningsfulde aktiviteter,

idet de påtager sig forældre-opgaver og gør sig ansvarlig for beslutninger af 

voksenkarakter.

Hypotese 2: Børn af psykisk syge forældre vælger og organiserer selv deres aktiviteter, idet

forældrene på grund af deres psykiske lidelse ikke er i stand til at hjælpe barnet.

Hypotese 3: Forældrene hæmmer børnenes aktivitetsudøvelse på grund af deres psykiske 

lidelse.

1.2.2 Nominelle definitioner

Aktivitetsudøvelse: Evnen til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde at udføre 

meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og passende for alderen med henblik på at 

klare sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur21.

Børn af psykisk syge forældre: Betegnelsen børn af psykisk syge forældre refererer til den 

gruppe af børn, der har det til fælles, at der hos enten deres far, mor eller begge forældre er 

tale om psykisk lidelse22.

Påvirkning: Ændringer i en hvilken som helst del af interaktionen mellem menneske, 

omgivelser og aktivitet, vil påvirke aktivitetsudøvelsen23.

Hvilken aktivitetsudøvelse har børn af psykisk syge forældre, og hvilken påvirkning har 

de sociale omgivelser på barnets aktivitetsudøvelse?
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De sociale omgivelser: Den sammenhæng, hvori aktivitetsudøvelsen finder sted.

Omgivelserne er dynamiske og kan have en fremmende eller en hæmmende virkning på 

udøvelsen af aktiviteter24.

1.2.3 Operationelle definitioner

Aktivitetsudøvelse: Aktiviteter i forbindelse med fritid, arbejde og egen-omsorg som barnet 

udfører tilfredsstillende, samt er meningsfulde, alderssvarende og som barnet selv har valgt og 

organiseret.

Børn af psykisk syge forældre: Tre voksne i alderen 24 – 33 år, som har det til fælles, at de er 

opvokset med minimum en psykisk syg forælder. De ser tilbage på tiden i 10 – 15 års alderen, 

og reflekterer samt beskriver deres erindringer omkring aktiviteter, valg og organisering i 

denne tidsperiode.

Påvirkning: Påvirkning er her et udtryk for, hvorvidt forældrene har haft en fremmende eller 

hæmmende påvirkning på barnets aktivitetsudøvelse.

De sociale omgivelser: De sociale omgivelser vi her tænker på, er børnenes psykisk syge 

forældre.
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2.0 Videnskabelig teori og metode

Formålet med følgende afsnit er at beskrive hvilken metode, der ligger til grund for den 

empiriske undersøgelse. Vi vil i afsnittet beskrive og begrunde de valg, vi har foretaget i

forbindelse med den videnskabsteoretiske tilgang, teorien, undersøgelsens design, 

bearbejdning af data samt etiske overvejelser for at besvare vores problemformulering. Vi har 

taget udgangspunkt i følgende tre metodebøger; ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib 

Andersen, ”Interview” af Steinar Kvale samt ”Kvalitative metoder i medisinsk forskning” af 

Kirsti Malterud. 

2.1.0 Videnskabsteoretisk tilgang

Følgende afsnit indeholder vores argumentation for den videnskabsteori, som projektet tager 

udgangspunkt i.

2.1.1 Undersøgelsesmetode

Vi har valgt at anvende en kvalitativ metode til belysning af vores problemstilling, da vi søger 

mod at opnå en dybere forståelse af, hvilken aktivitetsudøvelse børn af psykisk syge forældre 

har, samt hvilken påvirkning de sociale omgivelser har på barnets aktivitetsudøvelse25. Netop 

når man vil skabe en dybere forståelse for det problemkompleks, man studerer, er 

anvendelsen af en kvalitativ metode velegnet26. Det er en forskningsmetode, der egner sig til 

beskrivelse, analyse og forståelse af alle slags fænomener27 og er velegnet, hvis man vil 

undersøge et ukendt felt, der endnu ikke er beskrevet og defineret28. Modsætningen hertil er 

den kvantitative metode, der sigter mod mængdebestemte/talmæssige undersøgelser29. Vi 

finder den kvalitative metode bedst egnet i forhold til vores problemformulering, da vi 

beskæftiger os med et område der endnu ikke er beskrevet og afgrænset.

Projektet bygger primært på en deduktiv tilgang. Vi anvender den deduktive tilgang i vores 

projekt, da den kvalitative data skal lede til nye beskrivelser gennem teoristyret analyse30.

Vores interviewguide vil tage afsæt i teorien CMOP, hvorfor vores teori således bliver 

styrende for indsamlingen af den empiriske data og den efterfølgende analyse. Dele af 

processen vil dog bære præg af en induktiv fremgangsmåde, da vi vil være åbne overfor nye 

aspekter i interviewet og i den efterfølgende analyse. 
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2.1.2 Fænomenologi

Til projektet har vi valgt et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv. Da den første del af 

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

om aktivitetsudøvelsen hos børn af psykisk syge forældre, finder vi en fænomenologisk 

tilgang egnet. En fænomenologisk tilgang indebærer menneskers perspektiver på deres verden 

og beskriver detaljeret indholdet og strukturen i deres bevidsthed31. I det kvalitative interview 

anvendes fænomenologien til at nå frem til en afklaring af forståelsesformen, samt til at 

belyse hvad og hvordan fænomenerne fremtræder32. Den fænomenologiske metode drejer sig 

om at beskrive menneskets oplevelser så præcist og fuldstændigt som muligt, uden at forklare 

eller analysere, samt uden at overveje oprindelse eller årsag til en given oplevelse33. Vores 

intention er, at få børn af psykisk syge forældres oplevelse og beskrivelse af deres 

aktivitetsudøvelse, da de var i alderen 10-15 år. Vi vil tage informanternes ord for pålydende 

uden analyse eller årsagsforklaring, da vi søger nye beskrivelser af aktivitetsudøvelsen. 

2.1.3 Hermeneutik

I analysen ønsker vi at fortolke på de fænomener, der fremtræder, hvorfor vi ligeledes vil 

anvende en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen. Udfra en hermeneutisk fortolkning 

forsøges det at nå frem til en gyldig og almen forståelse af en tekst, samtale eller handlings

betydning, da hermeneutik er studiet af tekstfortolkning34. 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 fortolkes35. Desuden afklarer 

hermeneutikken den efterfølgende fortolkning af interviewteksterne, hvormed vi kan opnå en 

ny forståelsesramme for aktivitetsudøvelsen hos børn af psykisk syge forældre, samt hvilken 

påvirkning de sociale omgivelser har for barnets aktivitetsudøvelse. 

2.2.0 Teoretisk referenceramme

Følgende afsnit præsenterer den teoretiske referenceramme, som undersøgelsen tager afsæt i. 

I indsamlingen af data tager vi udgangspunkt i specifik ergoterapeutisk teori, der omhandler 

aktivitetsudøve lse og omgivelsernes påvirkning på aktivitetsudøvelsen. Teorierne i projektet 

anvendes til at afdække, hvilken aktivitetsudøvelse børn af psykisk syge forældre har, samt 

hvilken påvirkning de sociale omgivelser har på aktivitetsudøvelsen. 

Vi har valgt at lægge hovedvægten på CMOP, der er udarbejdet af Elizabeth Townsend med 

flere. CMOP er hovedsageligt valgt på baggrund af dens definition af aktivitetsudøvelse, da 



10

den omhandler evnen til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde at udføre 

meningsfulde aktiviteter, der er passende for alderen. På baggrund af undersøgelser, der viser 

at børn af psykisk syge forældre påtager sig opgaver af voksenkarakter, vil vi anvende 

CMOP´s definition af aktivitetsudøvelse til at få klarlagt, hvorvidt det er barnet selv, der 

vælger og organiserer sine aktiviteter. Ligeledes vil vi anvende CMOP´s definition af 

meningsfulde aktiviteter, for at finde frem til, hvorvidt aktiviteterne er meningsfulde for 

barnet. Ved anvendelse af CMOP kan vi således få klarlagt de sociale omgivelsers påvirkning 

på barnets aktivitetsudøvelse. Derudover har vi valgt CMOP som primær teori på baggrund af 

teoriens klientcentrerede perspektiv, der harmonerer med Elizabeth Townsends begreb 

occupational justice. Dette finder vi relevant, eftersom én af vore hypoteser omhandler det, at 

børn af psykisk syge forældre, er frarøvet deres rettigheder til meningsfulde aktiviteter på 

baggrund af deres livssituation, hvor de påtager sig voksenopgaver. 

Derudover inddrager vi Model Of Human Occupation, udarbejdet af Gary Kielhofner, som 

supplerende teori, for at få dennes syn på de sociale omgivelser. Indenfor de sociale 

omgivelser er det udelukkende krav og muligheder til valg og udførelse af aktivitet, vi finder 

anvendeligt som supplement til CMOP. CMOP ser ligeledes på omgivelserne, men fokuserer 

på den fremmende eller hæmmende virkning på udøvelsen af aktiviteter. Da vi ikke 

udelukkende vil undersøge, hvorvidt de sociale omgivelser har en fremmende eller 

hæmmende effekt, men ligeledes om de giver muligheder for eller stiller krav til barnets valg 

og udførelse af aktivitet, finder vi det relevant at inddrage MOHO. Hermed opnår vi et 

bredere syn på forældrenes påvirkning på barnets aktivitetsudøvelse.

Vi inddrager Erik Eriksons udviklingspsykologiske teori, som supplement til CMOP. Erikson 

beskriver netop to stadier, der omhandler aldersgruppen 10 – 15 årige. Vi kobler derfor de to 

stadier sammen og anvender essensen til at klarlægge, hvorvidt børnenes aktiviteter er 

alderssvarende for derved at kunne finde frem til, hvilken aktivitetsudøvelse børn af psykisk 

syge forældre har. 

Valget af denne teoretiske referenceramme beror på en vurdering af, at teorierne kombineret 

vil danne et godt og dækkende grundlag til udarbejdelse af projektet. CMOP vil vi anvende til 

udarbejdelse af spørgsmål, hvor vi vil benytte begreberne fra aktivitetsudøvelse. Derudover 

vil vi anvende CMOP til den videre analyse af empirien, i og med vi vil gøre brug af teoretisk 

tolkning til at analysere empirien. MOHO vil vi anvende til analyse af empirien ved at benytte 
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teoriens termer krav og muligheder i forhold til aktivitetsudøvelsen. Endvidere vil vi anvende 

udviklingspsykologien i analysen til at klarlægge, hvorvidt børnenes aktiviteter er 

alderssvarende.

I de følgende afsnit vil vi kort præsentere den teoretiske referenceramme. Teorierne vil 

yderligere blive uddybet i teoriafsnittet.

2.2.1 CMOP

Teorien er skrevet af en række canadiske ergoterapeuter for Canadian Association of 

Occupational Therapists (CAOT), der har ydet økonomisk og organisatorisk støtte til 

udarbejdelsen af dokumentet ”Fremme af menneskelig aktivitet”36. Den overordnede 

koordinator og redaktør er Elizabeth Townsend, som har en Ph.d. i ergoterapi.

Teorien beskriver det dynamiske samspil mellem de tre elementer aktivitet, mennesket og 

omgivelser, hvor resultatet er aktivitetsudøvelse37. Derudover beskriver teorien en 

ergoterapeutisk og klientcentreret synsvinkel, der sætter aktivitet, aktivitetsudøvelse og 

aktivitetsfremme i fokus for klientcentreret praksis38. CMOP er en international reference og 

forståelsesramme, som bygger på et holistisk menneskesyn. Det er en forståelse af ergoterapi, 

hvor ergoterapi ses som en klientcentreret virksomhed, og er et redskab til at gøre ergoterapi 

reelt klientcentreret39.

2.2.2 MOHO

Vi har ligeledes valgt at anvende MOHO, som er udarbejdet af Gary Kielhofner, der er 

professor i ergoterapi. Teorien søger at forklare, hvordan mennesker udøver aktiviteter ud fra 

deres motivation, vaner og udførelseskapacitet40 i samspil med omgivelserne. Den redegør 

desuden for, hvordan omgivelserne stiller krav og giver mulighed for valg og udførelse af 

aktivitet41.

2.2.3 Udviklingspsykologisk teori

Psykoanalytikeren Erik Erikson (1902 – 1945) fokuserer i sin udviklingsteori på otte stadier i 

livet, hvorigennem de individuelle personlighedstræk udvikles42. De to stadier vi vil fokusere 

på er det fjerde og femte stadie, som er skolealderen og skoleperioden. 
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2.3.0 Dataindsamling

Det følgende afsnit indeholder vore overvejelser omkring valg af dataindsamlingsteknik. Vi 

har valgt at indhente vores empiriske data ved at foretage kvalitative interviews, eftersom det, 

som tidligere nævnt, er det, vores problemformulering lægger op til. Derudover er det oplagt 

at anvende kvalitative interviews i og med vi har en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, da 

vi ønsker at beskrive informanternes udsagn præcist43 samt fortolke fænomenerne 44.

Vi ønsker at indsamle vore data ved hjælp af det halvstrukturerede livsverdensinterview, 

eftersom vi er deduktive i vores videnskabsteoretiske tilgang og derfor har en teoretisk og 

praktisk viden om fænomenet. Dette giver os mulighed for, ved hjælp af en interviewguide, at 

styre interviewet i retningen af de områder, vi planlægger at udarbejde analysen ud fra. I og 

med vi anvender det halvstrukturerede livsverdensinterview, er vi ligeledes åbne overfor nye 

synsvinkler og informationer fra informanterne 45 og dermed samtidig induktive i vores 

tilgang.

I de følgende afsnit vil vi redegøre for samt begrunde vore valg i forhold til valg af

informanter, udarbejdelse af interviewguide, pilotinterview, interviewforløbet samt vore 

etiske overvejelser.

2.3.1 Valg af informanter og etablering af kontakt

De informanter, vi vil interviewe, er voksne mennesker, der er vokset op med minimum én 

psykisk syg forælder. Dette har vi gjort for at få en retroperspektiv beskrivelse af oplevelsen 

af aktivitetsudøvelsen i alderen 10 – 15 år. Retroperspektiv er en nyttig interviewteknik, hvor 

intervieweren får informanten til at tænke tilbage og reflektere over personlige oplevelser og 

følelser. Dét, at tage fortiden op til fornyet overvejelse, frembringer berettende beskrivelser af 

informantens erindringer og fortolkninger46 i alderen 10 – 15 år. Denne omarbejdelse af 

informantens oplevelser og følelser i den valgte tidsperiode, vil vi anvende som grundlag til 

videre analyse og tolkning.

Valget af en retroperspektiv beskrivelse, beror på forskellige overvejelser. For det første kan 

børn i alderen 10-15 år have svært ved at indse de aktuelle problemer og samtid ig kan de 

forsøge at dække over dem. For det andet er børnene af psykisk syge forældre ikke en 

målgruppe i sig selv, hvilket resulterer i at de er meget svære at få fat i. Derudover er der det 

etiske aspekt omkring dét at interviewe børn i alderen 10-15 år vedrørende denne 



13

problemstilling, da de i deres situation kan være utrolig sårbare. Udfra ovenstående 

overvejelser finder vi det mest optimalt at benytte en retroperspektiv synsvinkel for hermed at 

opnå så relevante og valide data som muligt til videre analyse og besvarelse af 

problemformuleringen.

I og med vores undersøgelse tager afsæt i et retroperspektivt interview, og informanterne 

således i dag er voksne, vil vi igennem projektet benævne børn af psykisk syge forældre, som 

informanter. Vi vil dog, hvor vi finder det relevant, anvende benævnelsen børn.

Vi vil interviewe tre personer, der alle er vokset op med minimum én psykisk syg forælder. 

Her tager vi ikke højde for hvilken psykisk lidelse, der er tale om samt at der kan være en rask 

forælder. Med dette antal informanter formoder vi at få et nuanceret samt bredt og dækkende 

svar. Det optimale vil dog være at fortsætte med at interviewe, indtil vi har udtømt 

undersøgelsesfeltet for nye udsagn47 vedrørende oplevelser af aktivitetsudøvelsen i alderen 10

– 15 år hos børn af psykisk syge forældre. På den anden side er det ligeledes vigtigt ikke at få 

for stort et antal informanter, da det vil være for omfattende at skulle udføre dybtgående 

fortolkninger af et større antal interviews, i forhold til vores tidsmæssige ressourcer48.

For at finde relevante informanter vil vi tage telefonisk kontakt til forskellige organisationer 

indenfor psykiatrien. I så fald de finder interesserede informanter, videregives telefonnumrene 

til os, og således kommer vi i kontakt med den enkelte informant. Efterfølgende vil vi, nogle 

dage før interviewet vil finde sted, sende et brev ud til informanterne. Her vil vi kort beskrive, 

hvem vi er, hvad formålet er med interviewet samt andre praktiske og etiske oplysninger, der 

findes relevant.

2.3.2 Interviewguide

Vi anvender interviewguiden (Bilag 2) som et redskab til at sikre os, at vi under interviewet 

får belyst en række relevante områder med henblik på besvarelse af problemformuleringen. 

Interviewguiden udarbejdes på baggrund af teorier om aktivitetsudøvelse samt omgivelser, 

hvorfor teorierne er uddybet senere i projektet. Vi har taget udgangspunkt i Steinar Kvales 

beskrivelser af interviewsituationen, for at have en rettesnor at følge, under udarbejdelsen af 

interviewguiden. Vi vil anvende det halvstrukturerede livsverdensinterview, for at indhente 
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beskrivelser af den interviewedes livsverden, med henblik på at fortolke betydningen af det 

fortalte.

I vores interviewguide (Bilag 2) vil vi starte med at stille to åbne spørgsmål, for på denne 

måde at finde frem til generelle informationer omkring informanternes baggrund og situation. 

Dette skaber en indledende kontakt, samt baggrundsviden til det videre interviewforløb. 

Ligeledes vil vi være åbne overfor spørgsmålenes form og rækkefølge, så vi kan forfølge de 

svar informanterne giver. Dernæst vil vi spørge ind til hvilke aktiviteter informanterne har, 

som de udfører på en tilfredsstillende måde samt hvorledes informanten vælger og organiserer 

sine aktiviteter. Vi undlader at spørge ind til, hvorvidt aktiviteterne er meningsfulde, idet 

informanterne kan have forskellige opfattelser af meningsfulde aktiviteter. Derfor vil vi udfra 

CMOP´s definition af meningsfulde aktiviteter finde frem til, hvorvidt aktiviteterne er 

meningsfulde for informanterne.

Vore spørgsmål vil vi formulere i et hverdagssprog, for at gøre spørgsmålene så forståelige 

som muligt. Dette er især vigtigt, da vores projekt er teoristyret, og sproget derfor nemt kan 

blive fagpræget. Når vi er i kontakt med og refererer til informanterne, vil vi derfor anvende 

ordet planlægge i stedet for organisere. For at sikre os ensartethed, vil vi anvende samme 

interviewguide i alle tre interviews. 

2.3.3 Pilotinterview

Vi vil foretage et pilotinterview for at få afprøvet vores spørgsmål, inden vi skal interviewe 

informanterne. Herved kan vi få en fornemmelse af, hvor i interviewet der kan opstå tvivl om 

de stillede spørgsmål, og hvordan vi kan stille yderligere spørgsmål, hvis svarene ikke er 

fyldestgørende. Således får vi mulighed for at justere og tilpasse interviewguiden til de 

efterfølgende interviews, hvilket sikrer os, at vi kan indsamle brugbar data med henblik på 

analyse og fortolkning samt besvarelse af problemformuleringen. Vi lærer af de erfaringer vi 

gør os i praksis, og det er med til at opbygge en selvtillid, vi kan bruge i forbindelse med at 

skabe trygge og stimulerende interaktioner i interviewsituationen49. Derfor mener vi, at vi ved 

at foretage et pilotinterview kan styrke vores interviewkompetence, hvilket vi kan drage nytte 

af i de efterfølgende interviews.
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2.3.4 Interviewforløb

Informanterne vil inden interviewet modtage et brev (Bilag 1), hvori vi beskriver formålet 

med undersøgelsen, samt oplysninger af mere praktisk karakter. Dette er blandt andet 

informationer, som at der vil være to studerende til stede, samt at informanterne vil blive fuldt 

anonymiseret i vores opgave. Dette vil vi gøre for at skabe kontakt og tiltro til den enkelte 

informant 50. Vi vil desuden vedlægge de spørgsmål, vi vil spørge ud fra under interviewet, der 

ligeledes kan skabe tryghed for informanten. Interviewene vil foregå i informanternes vante 

miljø, for på den måde at skabe tryghed i interviewsituationen51.

I forbindelse med indsamlingen af den empiriske data, vil det være to personer fra gruppen, 

der foretager samtlige interviews, idet vi mener, at det for informanterne vil virke forvirrende 

og overvældende at sidde overfor mere end to interviewpersoner. Vi ønsker, det skal være de 

samme to personer, der indhenter de tre interviews, samt at de to personer hver især har den 

samme rolle under interviewene. Den ene person fungerer som interviewer, og den anden 

person står for at holde øje med tiden, styre diktafonen og komme med opfølgende spørgsmål 

i slutningen af interviewet. Ved at det er den samme person, der fungerer som interviewer, 

opnår denne person erfaring52, ligesom der opnås en ensartethed i den måde, der bliver spurgt 

på i interviewene 53. Intervieweren vil sørge for at være velinformeret i forhold til 

interviewemnet, være aktiv lyttende, venlig, imødekommende samt have kontrol over 

interviewforløbet. Dette er medvirkende til, at vi vil få de nuancerede data, vi har brug for til 

den videre analyse54.

Vi har i forvejen tilrettelagt interviewene, så de varer mellem 45 minutter og en time, da vi er 

opmærksomme på, at de fleste interviewpersoner kan blive trætte og vise mindre interesse ved 

et interview, der er af længere varighed end ovennævnte tidsrum55.

Med henblik på den senere analyse, vælger vi at optage interviewene i deres fulde længde på 

diktafon. At benytte denne metode bevirker, at vi kan koncentrere os fuldt ud om selve 

interviewet56 og således ikke koncentrere os om, hvorvidt det væsentligste bliver båndet. Det 

båndede interview transskriberer vi senere, for at strukturere interviewene i en form, der i 

større grad er tilgængelig for nærmere analyse. For at sikre de mange detaljer i interviewet er 

det de to personer, der indhenter interviewene, som ligeledes udarbejder transskriptionen. 

Forud for transskriptionen udarbejder de samme to personer retningslinier for denne (Bilag 3), 



16

for dermed at sikre ensartethed, og for at krydssammenligninger mellem interviewene senere 

kan foretages57.

2.3.5 Etiske overvejelser

Da vi anvender interview som undersøgelsesredskab, og da et interview er et moralsk 

foretagende, hvor situationen kan påvirke informanterne, mener vi, det er vigtigt at gøre sig 

nogle etiske overvejelser inden interviewene 58. Dette afsnit vil derfor indeholde de etiske 

overvejelser, vi har gjort os i forhold til interviewpersonerne.

Vi mener, det er vigtigt, at vi i god tid inden interviewene skal finde sted, sender et brev til 

informanterne, hvori vi beskriver hvor, hvornår og hvordan interviewene skal finde sted, så de 

ikke kun har en telefonsamtale at forholde sig til. Derudover modtager de på forhånd 

spørgsmålene som vi vil spørge ud fra, så de kan forberede sig på, hvad vi vil spørge ind til. 

Vi mener det kan skabe en vigtig tryghed forud for interviewsituationerne, da informanterne 

hermed kan forberede sig på spørgsmålenes karakter59. Vi vil pointere overfor informanterne, 

at de under interviewet til hver en tid kan undlade at besvare spørgsmål, de føler er for 

personlige.

Vi vil fortælle informanterne, at de naturligvis vil forblive anonyme og at alt, hvad der bliver

sagt, vil blive slettet efter udarbejdelsen af projektet. Efter transskribering vil vi sende 

informanterne hver deres interview, så de kan gennemgå, hvad der er blevet sagt under 

interviewsituationen. Herefter skal de godkende interviewet og sende det retur til os i 

underskrevet tilstand (Bilag 4). På denne måde sikrer vi, at informanterne er indforstået med 

deres medvirken i vores projekt, og at der dermed ikke vil opstå nogle misforståelser.

2.4.0 Analysemetode

I dette afsnit vil vi redegøre for samt begrunde hvilke analyseteknikker, vi vil anvende til at 

bearbejde vores datamateriale. Af de forskellige analysemetoder har vi valgt at kombinere

meningskondensering60, informantens selvforståelse, common sense tolkning og teoretisk 

tolkning61. Vi finder denne kombination af analysemetoder velegnet, i og med vores 

videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk-hermeneutisk, samt idet vi har en deduktiv 

tilgang. Vi vil efter informanternes selvforståelse og common sense tolkning lave en 

sammenfatning for at samle essensen af de to foregående afsnit. Afslutningsvis vil vi i 



17

analysen anvende teoretisk tolkning til tolkning af de fænomener, der fremkommer i 

informantens selvforståelse samt common sense tolkning. 

Inden påbegyndelse af analysen, vil vi transskribere interviewene.

2.4.1 Transskription

For at klargøre data til analyse vil vi transskribere de enkelte interviews. Transskriberingen af 

interviewene er med til at strukturere interviewsamtalerne til en form, der gør nærmere 

analyse tilgængelig62. For at sikre ensartethed har vi udarbejdet retningslinier for 

transskriptionen af interviewene (Bilag 3). Formålet med transskriberingen i dette projekt er, 

at vi således kan huske interviewene, når analysearbejdet bliver påbegyndt. Vi vil 

efterfølgende gennemlæse de transskriberede interviews af vore tre informanter for at danne 

os et helhedsindtryk. 

2.4.2 Meningskondensering

Ved meningskondensering trækkes informanternes udtrykte meninger sammen til kortere 

formuleringer. Hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord, ved at lange 

udsagn sammenfattes til kortere udsagn. Dette medfører, at lange interviewtekster reduceres 

til kortere og mere koncise formuleringer63.

Ved at trække informanternes 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. Herefter vil vi formulere de temaer, der dominerer hver 

enkelt betydningsenhed så enkelt som muligt. Temaerne vil danne de overordnede 

overskrifter i analysen, for her at danne struktur og overblik. Til betydningsenhederne vil vi 

stille spørgsmål ud fra undersøgelsens specifikke formål, og de vil således indeholde 

spørgsmål omkring aktivitetsudøvelsen samt de sociale omgivelsers påvirkning på denne. 

Vi vil anvende meningskondensering til at sammenfatte essensen i informanternes udsagn og 

til at sortere irrelevante informationer fra samt ligeledes til at reducere tekstmængden, 

hvorved empirien overskueliggøres.

For at skabe systematik og overskuelighed i de empiriske data, vil vi udarbejde en datamatriks 

med essensen af de tre informanters udsagn. En datamatriks er en skematisk fremstilling af de 

kvalitative empiriske data indsamlet i forbindelse med undersøgelsen64. Vi vil inddele

datamatriksen i tre overordnede temaer; fritidsaktiviteter, arbejde og aktiviteter indenfor egen-



18

omsorg. Hvert tema vil indeholde tre matriks bestående af aktivitet, valg og organisering 

(Bilag 5, 6 og 7). Datamatriksene bliver vedlagt som bilag, da essensen herfra forefindes i 

informantens selvforståelse. 

2.4.3 Informantens selvforståelse

Denne forskningskontekst bygger på informanternes egen opfattelse af meningen med deres 

udsagn. Fortolkningen er således en sammenfatning af  informanternes egne synspunkter, der 

er udledt ved hjælp af meningskondenseringen65. Gennem denne selvforståelse får vi

informanternes egne oplevelser af aktivitetsudøvelsen så præcis og fuldstændig som mulig, 

uden at forklare eller analysere, hvilket er i overensstemmelse med den fænomenologiske 

tilgang. Udsagnene fra hver enkelt informant har vi skrevet sammen til et fælles udsagn under 

hvert tema, idet vi mener, at det ikke er væsentligt for projektets resultat, hvilken informant 

der siger hvad. Formålet er at fremhæve bredden i besvarelserne. Derfor er det således, hvad 

størstedelen af informanterne udtrykker, der bliver analyseret udfra og konkluderet på.

2.4.4 Common sense tolkning

Common sense tolkninger inddrager en bredere forståelsesramme end informanternes egen 

selvforståelse. Vi kan sidde inde med mange oplysninger, der er skjulte for informanterne, 

men som kan være medvirkende til at forstå aktivitetsudøvelsen samt hvorledes forældrene 

påvirker denne. Vi gør os herved bedrevidende end informanterne, hvorved tolkningen

udvides og beriges66. Denne fortolkningsmetode udspringer af den hermeneutiske tankegang, 

som accepterer legitim mangfoldighed af fortolkninger, med mulighed for flere svar67. Dette 

giver imidlertid mange forskellige måder at fortolke informanternes udsagn på. Derfor vil 

fortolkningsproceduren og argumentationen i denne kontekst være stærkt bundet i 

informanternes selvforståelse. I denne kontekst underbygges beskrivelser af citater, i tilfælde 

af, at der bliver fundet centrale og sigende udsagn fra informanterne. Common sense tolkning 

placeres i et selvstændigt afsnit umiddelbart efter informantens selvforståelse. Dette giver 

mulighed for en dybere forståelse af de forskellige meningsenheder68.

2.4.5 Teoretisk tolkning

Vi vil anvende teoretisk tolkning, idet vi har en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen og en 

teoretisk forforståelse af, hvilke temaer vi vil undersøge. I denne form for tolkning anvendes

en teoretisk ramme til fortolkning af et udsagns betydning69. Derfor anvender vi teoretisk 

tolkning til at fortolke informanternes aktivitetsudøvelse udfra de teoretiske referencerammer 
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CMOP, MOHO samt Eriksons udviklingspsykologiske teori. Ved at benytte teoretisk tolkning 

går vi ud over informanternes selvforståelse og common sense tolkningen70.

2.5.0 Metode for diskussion

I diskussionskapitlet bliver nye perspektiver og refleksioner over projektet præsenteret. Her 

overvejes ligeledes projektets validitet og reliabilitet gennem kritisk stillingtagen. Validitet 

refererer til, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge, altså hvorvidt 

undersøgelsens resultat er gyldigt71. Reliabilitet angiver, hvorvidt man kan stole på data, eller 

i hvilken grad man kan forvente samme måleresultat ved gentagne målinger af samme enhed, 

altså hvor pålidelige resultaterne er72.

Diskussionen inddeles i to hovedpunkter; metodediskussion og perspektivering. I 

metodediskussionen diskuteres metodens samt resultatets styrker og svagheder. Afsnittet 

omhandlende perspektivering vil blandt andet indeholde nye perspektiver af projektet, som er 

af betydning samt relevante i forhold til ergoterapi 73.
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3.0 Teoretisk baggrund

I dette afsnit uddyber vi de teorier, vi finder anvendelige i vores fortolkning af empirien. I 

projektet tager vi udgangspunkt i teorien CMOP, MOHO samt udviklingspsykologisk teori. 

Vi vil trække det væsentligste frem fra de enkelte teorier, hvorved vi kan indsamle og fortolke 

empiri i forhold til barnets aktivitetsudøvelse og hvilken påvirkning de sociale omgivelser kan 

have på aktivitetsudøvelsen. Valget af den teoretiske referenceramme beror på en vurdering 

af, at teorierne vil danne et godt og dækkende grundlag for udarbejdelsen af spørgsmål til 

belysning af problemstillingen samt til den videre analyse af empirien.

3.1.0 CMOP

I CMOP er mennesket i centrum, hvilket bevirker at CMOP formidler ergoterapiens 

klientcentrerede perspektiv74. I forhold til aktivitetsudøvelsen er det således vigtigt, at vi er 

opmærksomme på, at det er barnet selv, der er eksperten på sit eget liv. Elizabeth Townsend

fremhæver desuden begrebet occupational justice i Enabling Occupation75, der omhandler 

rettigheden til aktivitet, hvilket ses i forhold til at være i, udføre samt at have mulighed for 

aktivitet76. Begrebet occupational justice er anvendelig i forhold til, at børn har lige ret til 

samt mulighed for meningsfuld aktivitet uanset deres sociale omgivelsers påvirkninger. Vi 

udleder ud fra ovennævnte, at alle børn har lige ret til meningsfulde aktiviteter, da det har 

indflydelse på deres livskvalitet.

CMOP ser livskvalitet som det at vælge og deltage i aktiviteter, som bibringer én håb, 

udvikler motivation, byder på mening og tilfredsstillelse, skaber et udviklingssyn på livet, 

tilskynder til sundhed, fremmer energiudvikling og på anden måde skaber kvalitet i livet77.

Ud fra dette kan vi udlede, at livskvalitet for barnet forudsætter at aktivitetsudøvelsen er 

tilfredsstillende for barnet.

Aktivitetsudøvelse

Aktivitetsudøvelse er menneskets aktuelle udøvelse eller udførelse af aktivitet, og er 

oplevelsen hos en person, der er engageret i aktivitet i et miljø78.

”Aktivitetsudøvelse er evnen til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde at udføre 

meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og passende for alderen, med henblik på at 

klare sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur”79.
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Ud fra ovenstående udleder vi, at en tilfredsstillende aktivitetsudøvelse er karakteriseret ved, 

at man har evnen til at vælge, organisere og udføre meningsfulde aktiviteter. De aktiviteter,

der fremmer en tilfredsstillende aktivitetsudøvelse, er aktiviteter der er karakteriseret ved at 

være meningsfulde, udført på en tilfredsstillende måde og er passende for alderen. Ligeledes 

kan vi udlede, at en nedsat aktivitetsudøvelse er, når barnet ikke evner at vælge, organisere 

samt deltage i aktiviteter, der er meningsfulde for vedkommende eller ikke udføres 

tilfredsstillende. Aktivitetsudøvelsen kan endvidere ikke være tilfredsstillende, hvis 

aktiviteten ikke er alderssvarende for barnet. 

Det dynamiske samspil mellem mennesket, omgivelser og aktivitet

Figur 1: Illustration af aktivitetsudøvelse80.

Aktivitetsudøvelse er resultatet af det dynamiske samspil mellem menneske, omgivelser og 

aktivitet. Sker der en forandring i hvilken som he lst del af dette samspil, vil det påvirke 

aktivitetsudøvelsen81.
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Figur 2: Illustration af Canadisk Model af Aktivitetsøvelse (CMOP)82.

Mennesket

Ifølge CMOP beskrives mennesket som en helhed bestående af affektive, fysiske og kognitive 

komponenter, der alle tre er indbyrdes afhængige 83. Menneskets evne til at udnytte disse 

komponenter har derfor indflydelse på aktivitetsudøvelsen. I forhold til børn af psykisk syge 

forældre, er det hovedsageligt det affektive komponent, der er væsentligt at have fokus på i og 

med dette komponent omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner og inkluderer både 

interpersonelle og intrapersonelle faktorer84. Det er netop her, vi mener, der kan forefindes 

forandringer, der kan have påvirkning på aktivitetsudøvelsen. I mennesket findes ligeledes det 

åndelige aspekt, som er essensen af selvet. Det er egenskaben til at være et unikt og sandt 

menneske, som udtrykker vilje, energi og motivation samt er kilden til at finde mening og 

træffe valg i tilværelsen85.

Omgivelserne

Omgivelserne er den kontekst, hvori aktivitetsudøvelse finder sted86. Teorien har et bredt syn 

på omgivelserne, da den både omfatter fysiske, institutionelle, kulturelle og sociale 

elementer87. Dét, vi finder væsentligt i omgivelserne i forbindelse med at få klarlagt, hvilken 

påvirkning forældrene har på barnets aktivitetsudøvelse, er det sociale element. Det er her 

interaktionen mellem barnet og dets sociale omgivelser finder sted, hvilket dermed omfatter 

interaktionen mellem barn og forældre.
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Omgivelserne er dynamiske og kan have en fremmende eller en hæmmende virkning på 

udøvelsen af aktiviteter88. Omgivelsernes fremmende eller hæmmende effekt har stor 

betydning for barnets udøvelse af aktiviteter, da de sociale omgivelser påvirker barnets evne 

til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde at udføre meningsfulde aktiviteter. 

Dermed kan vi udlede, at omgivelserne har en stor påvirkning på udfaldet af 

aktivitetsudøvelsen.

En forudsætning for at aktivitetsudøvelsen bliver tilfredsstillende er, at der er en passende 

balance mellem aktiviteten, og personens opfattelse af sig selv og sine omgivelser89.

Derudover forudsætter det at integrere ændrede prioriteringer90. Heraf kan vi udlede, at de 

krav der er til omgivelserne for en tilfredsstillende aktivitetsudøvelse er, at omgivelserne skal 

være fordelagtige, således at de skaber en passende kontekst i forhold til barnets udførelse af 

aktiviteter og dermed skaber den mest hensigtsmæssige situation for aktivitetsudøvelsen. 

Aktivitet

Aktivitet er de handlinger og opgaver i hverdagen som er navngivet, organiseret og har fået 

tillagt værdi og mening af en kultur og dens individuelle medlemmer91. Aktiviteter giver 

tilværelsen mening og er meningsfulde, når de opfylder et mål eller formål, der er vigtigt for 

personen, eller for kulturen vedkommende er en del af92. Teorien for aktivitetsudøvelse 

definerer tre hovedformål: fritid, arbejde og egen-omsorg93.

Fritid: Fritid omfatter aktiviteter, vi udfører for fornøjelsens skyld. Det være sig eksempelvis 

socialt samvær, kreative udfoldelser, udendørsaktiviteter, spil og sport94.

Arbejde: Arbejde omfatter aktiviteter der bidrager til samfundets sociale og økonomiske 

struktur95. Det være sig eksempelvis leg i barndommen, skolearbejde, lønnet arbejde, 

husgerning, børneopdragelse og frivilligt arbejde i lokalsamfundet96.

Egen-omsorg: Egen-omsorg omfatter aktiviteter i forbindelse med at klare sig selv. Det være 

sig eksempelvis personlig hygiejne, personlige forpligtelser, funktionel mobilitet og 

organisering af tid og rum97.

Formålet med en aktivitet kan være forskellig, alt afhængig af hvilken sammenhæng den 

udføres i. Derfor kan aktiviteter ikke altid placeres under enkelte kategorier98. Ud fra 
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ovenstående kan vi udlede, at fritid har en positiv indvirkning på barnet, idet formålet med 

disse aktiviteter er at nyde livet og de udføres for fornøjelsens skyld. Vi mener ligeledes, at 

aktiviteter indenfor ”arbejde” og ”egen-omsorg” kan have et vigtigt formål samt en positiv 

indvirkning på barnet, idet det er individuelt, hvorledes områderne vægtes med hensyn til 

meningsfuldhed.

3.2.0 MOHO

Indenfor MOHO vil vi primært fokusere på de sociale omgivelsers betydning i forhold til 

børnene. Vi er klar over, at teoriens helhedssyn kan gå tabt ved at tage dele ud herfra. For at 

kunne forklare informanternes aktivitetsudøvelse, ser vi, at vi med fordel kan trække de 

elementer frem fra teorien, der er relevant i forhold til fortolkning af aktivitetsudøvelsen, så 

længe vi er bevidste om teoriens helhed. For at give en baggrundsviden om MOHO, vil vi her 

kort beskrive de væsentligste træk i teorien.

Teorien er udviklet af Gary Kielhofner, og har sine rødder i dynamisk systemteori. Dynamisk 

systemteori hævder, at menneskets adfærd er selvorganiserende, hvilket betyder, at mennesket 

består af forskellige komponenter, der påvirker og påvirkes af hinanden99. Omgivelserne er 

ifølge teorien af stor betydning i forhold til hvad vi føler, tænker og gør. Samspillet mellem 

omgivelserne og de forskellige komponenter mennesket består af, ligger til grund for al 

menneskelig aktivitet100. Aktivitet er handling, der finder sted i et bestemt socialt eller fysisk 

rum101. Vil vi forstå menneskelig aktivitet, må vi ifølge Gary Kielhofner forstå de omgivelser, 

hvori aktiviteten finder sted. Omgivelserne opdeles i fysiske og sociale omgivelser, og de har 

indflydelse på, hvad mennesker gør, og hvordan de gør det102.

Vi finder det relevant, at inddrage MOHO´s beskrivelse af de sociale omgivelser, idet de 

sociale omgivelser refererer til den verden, hvor mennesket lever i et samspil med hinanden, 

og til de ting vi gør. De sociale omgivelser omfatter de grupper, vi tilhører og de 

aktivitetsformer vi udfører103, hvoraf vi tager udgangspunkt i grupperne, som forældrene er en 

del af. De sociale omgivelser tilbyder en række muligheder og stiller krav i forhold til at 

vælge og udføre aktivitet. Hvorledes de påvirker personen, afhænger af den enkelte persons 

værdier, interesser, roller, vaner, personlige årsagsforhold og udførselskapaciteter. Dette 

hænger sammen med, at mennesker besidder forskellige kapaciteter og tro på egne evner. 

Omgivelserne kan derfor påvirke forskelligt, alt efter hvilken person der er tale om, og kan 

således engagere én person, kede en anden og overvælde en tredje104.
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Hvis vi overfører denne teori til vores problemstilling, der omfatter børnenes 

aktivitetsudøvelse og de sociale omgivelsers påvirkning på denne, fremgår det, at de psykisk 

syge forældre kan tilvejebringe en række muligheder og krav i forhold til at vælge og udføre 

aktivitet. Dette supplerer vores primære teori; CMOP, idet denne beskriver hvorledes 

aktivitetsudøvelse netop er evnen til blandt andet at vælge og udføre meningsfulde aktiviteter.

3.3.0 Udviklingspsykologisk teori

Erik Erikson fokuserer på otte stadier i livet105, hvor hvert stadie konfronterer mennesket med 

en fremtrædende konflikt. Den måde hvorpå konflikten løses, vil være afgørende for den 

videre personlighedsudvikling. Erikson opererer med to stadier, skolealderen og 

skoleperioden106, der ligger indenfor aldersgruppen 10 – 15 årige, som vi har valgt at 

beskæftige os med. 

Udfra ovenstående stadier mener Erikson, at børn skal udvikle en forståelse for at voksenlivet 

især forstås via arbejde. Han mener således, at det er vigtigt, at børn inddrages i ”det virkelige 

liv”, hvilket vil sige, at børnene får autentiske erfaringer. Derudover mener Erikson, at

tilknytningen til kammeraterne i de føromtalte stadier får betydning for individets evne til at 

finde sin identitet107.

Vi finder det relevant at inddrage Eriksons udviklingspsykologi som supplement til CMOP, 

idet vi, for at klarlægge aktivitetsudøvelsen, skal finde frem til hvorvidt aktiviteterne er 

alderssvarende for barnet i aldersgruppen 10 – 15 år.
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4.0 Analyse

Formålet med dette afsnit er at analysere de empiriske data, i relation til hvilken 

aktivitesudøvelse børn af psykisk syge forældre har, samt hvilken påvirkning de sociale 

omgivelser har på børnenes aktivitetsudøvelse. Afsnittet opdeles i informanternes 

selvforståelse, common sense samt teoretisk tolkning struktureret efter følgende temaer fra 

datamaterialet:

• Fritidsaktiviteter

• Arbejde

• Egen-omsorg

I selvforståelses konteksten fremhæves informanternes beskrivelser og ordvalg. I common 

sense tolkes der, med udgangspunkt i informanternes beskrivelser af aktivitetsudøvelsen. I 

teoretisk tolkning analyseres selvforståelsen og common sense tolkningerne i relation til den 

teoretiske referenceramme med henblik på at forklare informanternes aktivitetsudøvelse, samt 

hvordan de sociale omgivelser påvirker denne.

4.1.0 Fritidsaktiviteter

4.1.1 Selvforståelse

Informanterne fortæller, at de har fritidsaktiviteter, der både omfatter fysisk udfoldelse samt 

aktiviteter af mere stille karakter, idet aktiviteterne spænder fra jazzballet, tamburkorps til 

kreative sysler. De fleste af børnenes fritidsaktiviteter indbyder til socialt samvær. 

Informanterne oplyser, de selv har valgt hovedparten af de aktiviteter, de foretager sig. De er 

aldrig blevet påduttet noget fra forældrene, men forældrene har til tider foreslået dem en 

aktivitet. Eksempelvis havde moderen foreslået informanten at gå til jazzballet, hvorefter

informanten var blevet interesseret i denne aktivitet. 

Med henblik på planlægningen af aktiviteterne har informanterne selv stået for dette. De har 

selv stået for at pakke deres tasker til aktiviteterne samt sørget for at komme afsted. 

Eksempelvis var deltagelsen i tamburkorpset noget informanten selv stod for uden hjælp fra 

forældrene. Informanterne giver udtryk for, at de har været gode til at klare planlægningen og 

at de selv synes, de har kunnet klare det. Dette mener informanterne skyldes, at det aldrig 
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havde været anderledes derhjemme, samt ligeledes fordi de havde været nødsaget til selv at 

planlægge aktiviteterne. 

4.1.2 Common sense tolkning 

Informanterne var nødsaget til selv at planlægge aktiviteterne, blandt andet fordi forældrene 

ofte ikke engagerede sig i informanternes fritidsaktiviteter i lige så høj grad, som de andre 

børns forældre gjorde. 

”Tamburkorpset, det var mig selv der stod for det. Det var egentligt lidt 

underligt med det, i forhold til at det var en ting, som de andre børns forældre 

bakkede utrolig meget op om, men mine forældre var ikke rigtig med”. 

I forhold til planlægningen af fritidsaktiviteterne, giver informanterne udtryk for, at de har 

kunnet klare det på egen hånd. Dog fremgår det, at informanterne i nogle situationer har glemt 

tøj med mere til forskellige aktiviteter.

”Hvis vi skulle lave opvisning, skulle vi gerne have et eller andet kostume på, og 

så nogle gange glemte jeg at få tingene med, for det var mig selv der skulle 

sørge for dem”.

Til trods for at informanterne deltog i mange fritidsaktiviteter, der indbød til socialt samvær, 

har de dog følt sig meget ensomme. 

”Selvom der var en masse mennesker omkring mig, følte jeg mig meget ensom”.

”Jeg har ikke haft nogle nære venskaber overhovedet – men der var én, som jeg 

sådan købte mig til, ved at give hende alle mulige ting. Men ellers havde jeg ikke 

nogle venskaber”.

Informanterne udtrykker, at de havde et ønske om nære venskaber med jævnaldrene, men 

dette blev ikke opfyldt gennem fritidsaktiviteterne. Dette skyldes blandt andet en manglende 

opbakning fra forældrene i forhold til fritidsaktiviteterne og således også til dét at være 

sammen med jævnaldrene. 
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”Min mor blev ked af det, hvis jeg kunne lide andre end hende. Eller såret eller 

et eller andet. Hun ville gerne have, at jeg var hjemme ved hende. Så jeg tror, at 

jeg derfor ikke var ret meget hos andre”.

”Min mor ville gerne bestemme, hvem jeg skulle være sammen med. Jeg var ikke 

så meget sammen med min eneste veninde, fordi min mor synes, hun var dum og 

irriterende. Derfor blev det for besværligt, så tror jeg, jeg har givet op og gjort 

hvad min mor syntes.”

Børnene havde således ikke nære venskaber med jævnaldrene. Børnene udtaler, at de gjorde 

det, som forældrene ønskede for at gøre forældrene tilpas. 

4.1.3 Sammenfatning

Informanternes fritidsaktiviteter spænder fra aktiviteter af stille karakter til mere fysisk 

krævende aktiviteter, og børnene har selv valgt aktiviteterne. Det fremgår, at forældrene i høj 

grad overlod organiseringen af aktiviteterne til børnene selv. Børnene har været ensomme og 

ikke haft nære venskaber med jævnaldrene. Dette skyldes forældrenes krav til børnene om 

valg af venner samt forældrenes behov for samvær. 

4.2.0 Aktiviteter indenfor arbejde

4.2.1 Selvforståelse 

Informanterne oplyser, at de alle brugte en del af deres tid på skolearbejde. Det var noget 

informanterne kunne lide, gerne brugte tid på samt selv valgte og planlagde.

Derudover har de, for at få dagligdagen til at fungere, udført huslige pligter såsom at vaske 

op, støvsuge og lave mad. Informanterne valgte og planlagde selv aktiviteterne, da de derved 

kunne få tingene i hjemmet til at glide nemmere. Informanterne fortæller, at de huslige pligter 

bare var noget de gjorde, og ikke noget de planlagde i forvejen. De støvsugede, når der 

trængte til at blive støvsuget, handlede ind hvis de kunne se, at der trængte til at det og så 

videre.

Informanterne fortæller desuden, at de har passet eller sørget for søskende og forældre. De 

oplyser, dette var selvvalgt og noget de selv planlagde, da de herved beskyttede deres 

søskende og forældre. Planlægningen bestod eksempelvis i at ringe til faderen en halv time 
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før et besøg, for på denne måde at undgå at han blev manisk. Derudover kunne planlægningen 

bestå i at finde frem til, hvornår der var optræk til skænderier, og efterfølgende at tage sig af 

søskende, når forældrene skændtes.

Fritidsarbejde, som børnepasning og udbringning af morgenaviser, var ligeledes en aktivitet 

informanterne udførte. Informanterne fortæller, at de selv valgte at have et fritidsarbejde, og 

selv stod for planlægningen, der i forhold til udbringning af morgenaviser bestod i at sætte 

vækkeuret, komme op, komme af sted og uddele aviserne. I forhold til børnepasning bestod 

planlægningen i at tage af sted på det rigtige tidspunkt samt at komme derhen.

4.2.2 Common sense tolkning 

Informanterne har påtaget sig huslige pligter i hjemmet. De har selv valgt hovedparten af de 

huslige pligter, blandt andet fordi de herved kunne få tingene derhjemme til at fungere.

”Det tog jeg bare på mig. For at få det hele til at glide, tror jeg”. 

Det var for at hjælpe til derhjemme, og for at hjælpe den psykisk syge forælder.

”Så det var egentlig for at prøve at hjælpe min mor, så hun ikke var så ked af 

det, at j eg lavede alle de der huslige ting”. 

De huslige pligter kunne udføres for at opnå kærlighed fra forælderen.

”…så gjorde jeg det til hun kom hjem, fordi så kunne hun jo rigtig blive glad og 

rigtig elske mig”.

Informanterne tænkte ikke over, hvordan de planlagde at klare de huslige pligter. Det var blot 

noget, de gjorde, når de kunne se, der var behov for det. 

”…det var som egentlig bare hvis vi manglede et eller andet, så fræsede jeg

 bare lige ned. Så det var ikke planlagt”. 

”…ellers så gjorde jeg bare tingene uden at tænke så meget over det”. 



30

Informanterne bekymrede sig meget om familien og var derfor meget ansvarsbevidste. De 

kunne ikke lide, når andre var kede af det, havde brug for hjælp eller havde det svært. De 

påtog sig derfor gerne at hjælpe andre på trods af, de selv blev kede af det.

”Og det med min far, det var fordi jeg havde enormt ondt af ham. Og han havde 

ikke andre end mig. Min mor havde ikke kontakt til ham på det tidspunkt. Så det 

var egentlig for at hjælpe ham, at jeg gjorde det”.

”Jeg havde det egentlig fint med jeg var så ansvarsbevidst. Jeg har også sådan 

sørget lidt for min lillebror, kan man sige. Men det har så mere været i de svære 

situationer hjemme, hvor jeg har sørget for, at hvis det var mine forældre kom 

op at skændes, og min far opførte sig fuldstændig åndssvagt, så sørgede jeg for 

at få min lillebror væk og få min mor væk, og så tog jeg selv tingene. Jeg kunne 

ikke klare at de andre blev kede af det, så var det nemmere hvis jeg selv blev ked 

af det”.

Informanterne har måttet forudse, hvornår der var behov for, de tog sig af familien, og 

hvornår vanskelige situationer kunne opstå, og dermed tilpasse den enkelte situation herefter.

”…Det har været sådan, at når hun har trængt til at blive taget sig af, så har jeg

taget mig af hende. Især hvis der har været et skænderi”. 

”Så når man kom hjem fra skole kunne man sådan mærke, hvis der var noget i 

optræk, og så gjaldt det bare om at få min lillebror ind på værelset”.

”Jo, altså med hensyn til min far, der var det meget stramt…jeg skulle ringe til 

ham og sige: jeg kommer om en halv time…fordi hvis han vidste det for lang tid 

i forvejen, hvornår jeg kom, kørte han op og blev manisk”. 

Fritidsarbejde var en del af informanternes arbejde. Dette fritidsarbejde bestod blandt andet i 

udbringning af morgenaviser og børnepasning. Informanterne valgte selv, at de ville have et 

fritidsarbejde, da det var betydningsfuldt for dem.
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”Med hensyn til børnepasning, så stod jeg selv for det. Helt sikkert…Det var 

noget jeg selv bestemte…Det var en helt fantastisk familie, jeg passede børn 

hos”.

”…vi havde ikke ret mange penge derhjemme, så det var også for at hjælpe min 

mor”.

Planlægningen af fritidsjobbene har informanterne selv stået for, og selv været i stand til at 

klare. Det har her handlet om at komme op om morgenen, komme af sted samt at møde til 

rette tid.

”Det var noget jeg selv planlagde”. 

”Aviserne skulle jo planlægges, altså…de skulle være ude inden halv syv om 

morgenen…så det vil sige, at jeg gik enormt tidligt i seng, faktisk. Jeg gik i seng 

kl. 20.30, og stod så op kl. 03.00-03.30…jeg stod selv op, og ordnede det. Tog af 

sted”.

4.2.3 Sammenfatning 

Informanterne udførte forskellige former for arbejde. Dette inkluderede skolearbejde, huslige 

pligter i hjemmet, omsorgsopgaver over for søskende og forældre samt fritidsjob. 

Informanterne har selv valgt og organiseret hovedparten af aktiviteterne, for på den måde at 

hjælpe og beskytte forældrene. 

4.3.0 Aktiviteter indenfor egen-omsorg

4.3.1 Selvforståelse 

Informanterne fortæller, de selv har stået meget for at klare dem selv. Det drejede sig blandt 

andet om at sørge for at stille vækkeuret, så de kom op i ordentlig tid om morgenen, og selv 

finde ud af at pakke skoletasken og komme i skole til tiden.

Informanterne siger endvidere, at aktiviteterne i forhold til egen-omsorg var aktiviteter, de 

selv valgte i den forstand, at der ikke var nogen til at hjælpe dem, og de derfor måtte klare det 

selv. Desuden har informanterne selv stået for planlægningen af aktiviteterne indenfor egen-
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omsorg. De fortæller, at de har haft en fast rytme, der har gjort, at de har vidst, hvornår de 

skulle gøre hvad, og i hvilken rækkefølge. Det er gået helt automatisk.

4.3.2 Common sense tolkning

Informanterne står selv for at klare sig indenfor egen-omsorg. Det er lige fra at pakke 

skoletasken til at stille vækkeuret og til på egen hånd at komme op om morgenen og komme 

afsted til skole i ordentlig tid.

”Jeg har stået utrolig meget for at sørge for mig selv…”

”Jeg sørgede for selv at komme op og komme i skole og sådan noget”.

Informanterne fortæller, at de selv valgte aktiviteterne af den grund, at der ikke var nogen til 

at hjælpe dem. På den måde har de selv fundet ud af at klare tingene.

”Jeg tror jeg fandt ud af det ved at der ikke har været nogen til at hjælpe 

mig, og så okay, så måtte jeg klare det selv”.

Med hensyn til planlægning af aktiviteter indenfor egen-omsorg, så har informanterne også 

selv stået for det. De har ikke skemalagt, hvornår de skulle gøre hvad. Derimod har de haft en 

fast rytme, der har gjort, at de har vidst, hvornår de skulle gøre hvad.

Informanterne giver udtryk for at dét, at de selv har skullet vælge og organisere deres 

aktiviteter indenfor egen-omsorg, ikke har voldt dem problemer.

”Det har ikke været noget jeg har haft skemalagt. Det er egentlig gået sådan 

slag i slag…det har bare ligget på rygraden”. 

4.3.3 Sammenfatning 

Indenfor egen-omsorg har informanterne selv haft ansvaret for at klare mange ting. Ligeledes 

har aktiviteterne indenfor egen-omsorg været selvvalgte, forstået på den måde, at der ikke har 

været forældre til at hjælpe dem med at vælge og fravælge. Informanterne har derfor selv 

skulle stå for tingene. 
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Med hensyn til at planlægge aktiviteterne indenfor egen-omsorg, så har informanterne også 

selv stået for det. Dog fortæller de, at de ikke har skemalagt aktiviteterne, men at de har ligget 

på rygraden, og derfor sket helt automatisk.

4.4.0 Teoretisk tolkning

Ifølge informanterne valgte de selv deres aktiviteter indenfor fritid, arbejde og egen-omsorg.

Her kan vi udfra MOHO´s definition af krav og muligheder108 tolke, at forældrene gav 

børnene mulighed for at vælge og udføre deres aktiviteter i og med de selv fik lov til at vælge, 

samt udføre de aktiviteter, de ønskede at deltage i. Børnene fik således ikke frataget deres 

rettigheder til aktivitet til trods for deres sociale omgivelser, hvilket stemmer overens med 

Elizabeth Townsends definition af begrebet occupational justice109.

Informanterne udtaler, at de ikke har haft nære venskaber og at forældrene ville bestemme, 

hvem de skulle være sammen med. Forældrene ville, at informanterne tilbragte tid sammen 

med dem frem for med jævnaldrende. Kendetegnende for fritidsaktiviteterne var derfor, at 

informanternes sociale samvær var beskedent med få nære venner. Så samtidig med at 

forældrene, set udfra MOHO´s definition af krav og muligheder110, gav informanterne 

mulighed i forhold til dét at vælge og udføre aktiviteter, stillede de ligeledes krav til 

informanterne om, hvem de tilbragte tid sammen med. Når informanterne ikke havde 

mulighed for at opnå social samvær og nære venskaber med jævnaldrende, fik de derfor ikke, 

jævnfør udviklingspsykologien, opfyldt et udviklingsmæssigt behov om at skabe sin egen 

identitet, gennem samvær med jævnaldrende111. Dog finder vi, ifølge den 

udviklingspsykologiske teori, informanternes fritidsaktiviteter alderssvarende, idet 

fritidsaktiviteterne tilbyder social samvær med jævnaldrende. 

Ifølge informanterne var det ikke blot dét at vælge deres aktiviteter indenfor fritid, arbejde og 

egen-omsorg, de selv varetog, men ligeledes dét at planlægge dem, idet de eksempelvis 

sørgede for at få deres ting med til de forskellige fritidsaktiviteter, klarede skolearbejdet samt 

sørgede for at komme op om morgenen. Udfra CMOP´s definition af meningsfulde 

aktiviteter112 finder vi informanternes aktiviteter indenfor fritid, arbejde og egen-omsorg for 

værende meningsfulde, idet informanterne selv valgte, organiserede og på tilfredsstillende 

måde udførte sine aktiviteter. Aktiviteterne havde desuden et vigtigt formål for 

informanterne 113, da de blev udført for fornøjelsens skyld, udgjorde et socialt eller økonomisk 

bidrag samt var i forbindelse med at klare sig selv114. Vi finder ligeledes, at aktiviteterne 
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indenfor arbejde har haft et vigtigt formål for informanterne, eftersom de udtalte, at de udførte 

de fleste af aktiviteterne for at få tingene derhjemme til at fungere og dermed hjælpe 

forældrene. Desuden udtalte informanterne, at de udførte aktiviteterne for at opnå forældrenes 

kærlighed. I og med aktiviteterne kan betegnes som værende meningsfulde, betyder dette 

ifølge CMOP endvidere en god indvirkning på informanternes livskvalitet115.

Set udfra CMOP´s beskrivelse af det dynamiske samspil mellem mennesket, aktivitet og 

omgivelser116, finder vi en forandring i barnets sociale omgivelser, i og med forældrene har en 

psykisk lidelse. Dette har bevirket at det affektive komponent, herunder de sociale og 

følelsesmæssige funktioner, i barnet er ændret, hvilket betyder en ændret aktivitetsudøvelse. 

Når informanterne udtalte, at de udførte aktiviteter indenfor arbejde, for at få tingene til at 

fungere derhjemme, finder vi, ifølge CMOP´s definition af det affektive komponent i 

mennesket117, det følelsesmæssige intrapersonelle aspekt i informanterne påvirket. Dette viser 

sig, idet informanterne udtalte, at når der var et skænderi i hjemmet, sørgede de for at få 

blandt andet søskende af vejen, således deres søskende undgik at blive kede af det. 

Informanterne udtrykte, at de hellere selv ville blive kede af det, frem for at det gik ud over 

andre i familien. På baggrund af det informanterne udtrykte omkring det følelsesmæssige 

samt det CMOP siger i forhold til det affektive aspekt i mennesket, tegner der sig et mønster i 

retning af et følelsesmæssigt dilemma for informanterne.

Indenfor informanternes fritidsaktiviteter, der her omfatter de sociale relationer med 

jævnaldrende, finder vi, ifølge CMOP´s definition af det affektive komponent i mennesket118,

det sociale interpersonelle aspekt i informanterne påvirket. Dette fremgår ved, at 

informanterne udtrykte, at de ønskede nære venskaber, hvilket blev modarbejdet af 

forældrene, idet de stillede krav om, hvem informanterne måtte tilbringe tid sammen med. 

Udfra det informanterne udtrykte omkring det sociale aspekt samt det CMOP siger i forhold 

til det affektive aspekt i mennesket, peger det i retning af, at der her forefindes et socialt og 

følelsesmæssigt dilemma hos informanterne. 

Ud fra CMOP´s definition af omgivelsernes fremmende og hæmmende virkning på udøvelsen 

af aktiviteter119 kan vi udlede, at de sociale omgivelser hverken fremmede eller hæmmede 

informanternes aktivitetsudøvelse. Informanterne udtalte, at forældrene hverken støttede eller 

bakkede op om informanternes aktiviteter, hvorfor forældrene ikke fremmede 
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aktivitetsudøvelsen. Ligeledes hæmmede forældrene ikke informanternes aktivitetsudøvelse, 

idet informanterne fortalte, at forældrene gav dem mulighed for at deltage i aktiviteterne. Som 

tidligere nævnt peger det dog i retning af, at informanternes affektive aspekt er påvirket af de 

sociale omgivelser i negativ retning. Dermed tyder det på, at de sociale omgivelser har en 

hæmmende påvirkning på informanternes 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. Hvilken aktivitetsudøvelse har børn af psykisk syge forældre?

Det viste sig, at børnene af psykisk syge forældre, udførte vidt forskellige fritidsaktiviteter. 

Det spændte fra aktiviteter af stille karakter til mere fysisk prægede aktiviteter. Derimod ved 

aktiviteter, der betegnes som arbejde, var aktiviteterne af mere sammenlignelig karakter. Det 

var tydeligt, at de påtog sig mange huslige pligter i hjemmene og opgaver af omsorgsmæssig 

karakter. Derudover varetog de selv aktiviteterne i forbindelse med egen-omsorg. I forhold til 

occupational justice finder vi således, at børnenes ret til aktivitet er opfyldt.

Vi kan konkludere, at børnenes aktiviteter i alderen 10 – 15 år har været meningsfulde, idet de 

stemmer overens med CMOP´s definition af meningsfulde aktiviteter. Derudover har børnene 

selv valgt og organiseret deres aktiviteter indenfor fritid, arbejde og egen-omsorg. Vi finder 

børnenes aktiviteter for alderssvarende, i og med aktiviteterne giver mulighed for samvær 

med jævnaldrende. 

Udfra CMOP´s definition af aktivitetsudøvelse kan vi således konkludere, at børn af psykisk 

syge forældre har evnet at vælge, organisere samt udføre meningsfulde aktiviteter, der har 

været alderssvarende. Derudaf kan vi konkludere, at aktivitetsudøvelsen hos børn af psykisk 

syge forældre må betegnes som værende tilfredsstillende.

Del 2. Og hvilken påvirkning har de sociale omgivelser på børnenes aktivitetsudøvelse?

Efter at have klarlagt hvilken aktivitetsudøvelse børn af psykisk syge forældre har i alderen 10 

– 15 år, kan vi konkludere, at forældrene har givet børnene mulighed for valg og udførelse af 

aktiviteter indenfor fritid, arbejde og egen-omsorg. Vi kan ligeledes udfra empirien 

konkludere, at forældrene hverken har haft en fremmende eller hæmmende påvirkning på 

børnenes aktivitetsudøvelse. Indirekte ser vi dog en hæmmende påvirkning, idet de sociale 

omgivelser påvirker børnenes affektive komponent, således at børnene påtog sig at beskytte 

familien og i stedet udsætte sig selv følelsesmæssigt. Ligeledes påvirkede forældrene 

børnenes aktivitetsudøvelse ved at børnene ikke kunne opnå nære venskaber med jævnaldrene 
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på grund af forældrenes krav. Det tyder ligeledes på, at børnenes aktiviteter forekom 

meningsfulde på grund af forældrenes psykiske lidelse. 

Vi kan dermed konkludere, at forældrene indirekte har haft en hæmmende påvirkning på 

børnenes aktivitetsudøvelse, og at børnenes aktivitetsudøvelse dermed ikke har været 

tilfredsstillende. Hermed kan vi konstatere, at to af vore tre hypoteser er blevet bekræftet.
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6.0 Diskussion

I dette afsnit vil vi tage stilling til, hvilken betydning metodevalget har haft for projektet. 

Derudover vil vi redegøre for nye tanker, problemstillinger og perspektiver, som kunne være 

interessante at belyse.

6.1.0 Metodediskussion

I dette afsnit vurderer vi metodens validitet og reliabilitet i forhold til, hvad der er relevant for 

projektets konklusion. 

6.1.1 Videnskabsteoretisk tilgang

Eftersom vi har haft en deduktiv tilgang til indsamling samt analyse af vores empiri, har vi 

således haft en teoretisk forforståelse. Teorien har derfor farvet vores syn på de empiriske 

fund, hvilket har medført både styrker og svagheder120. 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 kundskab121. Projektets teoretiske referenceramme kan derfor have påvirket 

vores fænomenologiske tilgang til interviewet, idet informanternes egne beskrivelser og 

oplevelser kan have fået tillagt en anden betydning end hensigten. Da teorien har præget hele 

projektet og således konklusionen, fandt vi det særdeles vigtigt at være kritiske overfor den 

anvendte teori. Dette vil vi komme nærmere ind på i det efterfølgende afsnit.

6.1.2 Teoretisk referenceramme

Vores primærlitteratur, CMOP, er blevet 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. Der er derfor risiko for fejlkilder i 

forbindelse med oversatte begreber i teorien, hvilket kan have forringet reliabiliteten og 

validiteten.

Vores supplerende litteratur, MOHO, er udarbejdet af Gary Kielhofner, der er professor i 

ergoterapi. Teorien er forholdsvis ny, og er en fornyet udgave af tidligere udgaver. Vi finder
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teorien reliabel, idet vi vurderer, at teorien er gennemarbejdet på baggrund af tidligere 

udgaver samt da forfatteren har en baggrund som professor i ergoterapi. Fra MOHO benytter 

vi definitionerne af omgivelsernes krav og muligheder til valg og udførelse af aktivitet. I 

forbindelse med brugen af MOHO har vi benyttet primærkilden, der er skrevet på engelsk. 

Der er i tilknytning hertil risiko for fejlkilder i forhold til vores oversættelse fra engelsk til 

dansk, hvilket kan have forringet reliabiliteten og validiteten.

I forbindelse med CMOP har vi fundet flere mangler i teorien, i forhold til vores 

undersøgelse, idet vores undersøgelse omhandler børn. Ifølge teorien afhænger 

aktivitetsudøvelsen blandt andet af evnen til at vælge, organisere og på tilfredsstillende måde 

at udføre meningsfulde aktiviteter. Hvorledes der vælges, organiseres og udføres, kommer 

den ikke nærmere ind på. I forbindelse med vores undersøgelse fandt vi, at børnene i vid 

udstrækning selv stod for valg og organisering af deres aktiviteter. Dette kunne imidlertid 

virke som et stort ansvar for børnene, men det er ikke noget teorien berører. Ligeledes kan vi 

udfra CMOP ikke udlede, hvorvidt aktiviteten er alderssvarende, hvorfor vi har været 

nødsaget til at inddrage supplerende teori. På grund af ovenstående mangler i CMOP, kunne

det have været relevant at inddrage andre teorier, der eventuelt kunne have belyst baggrunden 

for valg, organisering og udførelse, samt kunne have haft større fokus på børn. 

6.1.3 Dataindsamling

Vi har udarbejdet interviewguiden på baggrund af den primære teori i vores teoretiske 

referenceramme. Herved har vi opnået en overensstemmelse mellem dataindsamlingen og 

problemformuleringen, hvilket højner validiteten. Forud for interviewene til undersøgelsen 

foretog vi et pilotinterview, for at afprøve interviewet på en person indenfor vores målgruppe. 

Efter pilotinterviewet foretog vi ændringer i interviewguiden. Ændringerne bestod i tilpasning 

af de begreber vi benyttede, for at informanterne ville opnå en bedre forståelse af dem. Dét, at 

vi anvender andre begreber overfor informanterne, forringer reliabiliteten. Anvendelsen af det 

halvstrukturerede livsverdensinterview medførte desuden en risiko for, at intervieweren ikke i 

tilstrækkelig grad fik uddybet informanternes aktivitetsudøvelse. Dette kan forringe

reliabiliteten.

Forud for interviewene sendte vi interviewguiden til informanterne, så de på forhånd havde 

mulighed for at tænke tilbage på aktiviteterne, de foretog sig, da de var 10 – 15 år. Herved 

havde de gjort sig tanker om, hvad de ville svare til interviewet, hvilket øger reliabiliteten. 
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Modsat fik vi dog herved ikke informanternes umiddelbare svar og informanterne kunne 

ligeledes have indhentet hjælp til besvarelse, hvilket bevirker en forringet reliabilitet.

Undersøgelsen tog afsæt i en retroperspektiv dataindsamling, hvorfor informanterne ved 

interviewet skulle tænke tilbage på deres aktiviteter, da de var i alderen 10 – 15 år. I 

forbindelse hermed kan der være problemer i forhold til dét at huske tilbage til denne periode 

samt eventuelt være sket en fortrængning, hvilket forringer reliabiliteten. 

6.1.4 Analysemetode

Vi optog interviewene på diktafon, og transskriberede efterfølgende materialet ud fra 

forudbestemte retningslinier, hvilket øger reliabiliteten i projektet122. Efter at have 

transskriberet interviewene sendte vi dem ud til informanterne til godkendelse, hvorved 

informanterne havde mulighed for at lave rettelser og tilføjelser til det sagte. Dette øger 

validiteten.

Til selve analysen benyttede vi fortolkningskonteksterne selvforståelse, common sense 

tolkning og teoretisk tolkning. I forbindelse med selvforståelse havde vi ikke mulighed for at 

få af- eller bekræftet vores fortolkninger af informanternes egen selvforståelse af deres 

udsagn. For at øge validiteten, søgte vi i fortolkningskonteksten selvforståelse derfor at være 

så tæt på informanternes udsagn som muligt 123. I common sense tolkning har vi løbende 

anvendt citater til at understøtte vores tolkninger. Derved opnåede vi en fortolkning, der var 

argumenteret og dokumenteret124. I teoretisk tolkning søgte vi i de specifikke fortolkninger at 

følge teorien logisk. Herved øgedes validiteten125.

6.2.0 Perspektivering

I dette afsnit vil vi redegøre for problemområder, der er opstået under arbejdet med projektet. 

Vi vil ligeledes præsentere en række nye problemstillinger, der er opstået i forbindelse med 

udarbejdningen af projektet. 

Vi har koncentreret os om forældrenes påvirkning på barnets aktivitetsudøvelse, idet vi 

mener, at netop forældrene udgør en stor del af børnenes sociale omgivelser. Dette betyder, at 

vi kun har undersøgt en lille del af børnenes sociale omgivelser. På baggrund af dette, må vi 

se kritisk på resultaterne af projektet, i og med mange andre faktorer i de sociale omgivelser 

kan have påvirket aktivitetsudøvelsen hos barnet. Havde vi i stedet set på hele barnets 
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netværk, kunne vi have fundet faktorer, der virker fremmende på barnets aktivitetsudøvelse. 

Dette ville dog have været en meget omfattende undersøgelse, der ikke ville have været 

muligt at udføre inden for rammerne, der er lagt for dette bachelorprojekt.

Som tidligere nævnt er børn af psykisk syge forældre ikke en gruppe, ergoterapeuter 

beskæftiger sig med som en decideret målgruppe. Igennem dette projekt har vi fundet frem til, 

at de psykisk syge forældre indirekte hæmmer børnenes aktivitetsudøvelse. Vi ved fra teorien 

desuden, at en god aktivitetsudøvelse hænger nøje sammen med livskvalitet. Vi mener på 

baggrund heraf, at børn af psykisk syge forældre burde være en målgruppe i sig selv for 

blandt andet ergoterapeuter, og vi håber dette projekt kan være med til at skærpe den 

ergoterapeutiske intervention overfor børn med psykisk syge forældre.

I forbindelse med ovenstående vil det være interessant at undersøge, hvorledes 

implementeringen af forskellige ergoterapeutiske arbejdsredskaber og undersøgelsesredskaber 

vil være anvendelige i forbindelse med arbejdet med børn af psykisk syge forældre. Dette 

kunne eksempelvis være Canadian Occupational Performance Measure, eller Occupational 

Performance Process Model. 

Vi er i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt ikke stødt på en undersøgelse af 

aktivitetsudøvelsen hos børn med raske forældre. Det ville derfor være spændende at 

udarbejde en sådan undersøgelse, og sammenligne aktivitetsudøvelsen hos børn af raske

forældre med børn af psykisk syge forældre.

Der er som bekendt stor forskel på, hvorledes psykisk sygdomme viser sig. Det kunne derfor 

være interessant at undersøge, hvorvidt der er forskel på aktivitetsudøvelsen hos børn af 

psykisk syge forældre, alt efter hvilken psykisk lidelse forældrene har.

Flere af informanterne, der deltog i vores undersøgelse, gav udtryk for at have psykiske 

problemer i voksenlivet, som følge af opvæksten hos deres psykisk syge forælder. Det kunne 

derfor være spændende at undersøge sammenhængen mellem aktivitetsudøvelsen, de havde 

som børn, og de problemer de oplever i voksenlivet. 
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