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Forord 
”Jamen, hvordan gør man” spørger studerende ofte, når de præsenteres for ergoterapiteori eller 

ergoterapeutiske modeller, hvorigennem en ergoterapeut kan opnå en forståelse af et menneskes 

aktiviteter eller dets aktivitetsudøvelse. Spørgsmålet er relevant. De ergoterapeutiske modeller, som pt. 

anvendes på Danmarks ergoterapeutuddannelser, har nemlig det til fælles, at de alle er uden en egentlig 

”brugsanvisning” til, hvordan modellen kan eller bør anvendes. Det er således op til læseren selv at udvikle 

sin egen metode til anvendelse af modellerne. Denne metodefrihed kan meget vel bekomme en erfaren 

ergoterapeut godt, men den kan omvendt virke overvældende eller frustrerende for en nybegynder i faget.  

Det er vores oplevelse, at en ny studerende har stærkt brug for, at nogen viser vejen hen til målet. Og gerne 

med en tydelig vejskiltning, så risikoen for at fare vild minimeres.  Efterhånden dannes egne erfaringer, og 

den studerende – eller uddannede ergoterapeut – vil begynde at udvikle sine egne, alternative ruteplaner 

eller smutveje. Men dette er først muligt, når den grundlæggende navigation er på plads. 

Det er ud fra disse betragtninger, at forfatterne har udviklet denne analyseguide. Det skal understreges, at 

denne guide er forfatternes bud på, hvordan studerende/nye i faget kan hjælpes til at anvende 

ergoterapiske modeller. Guiden må således ikke forveksles med et facit eller en normativ anvisning. Der 

gøres endvidere opmærksom på, at guiden ikke kan stå alene. Den fulde forståelse af de anvendte 

ergoterapimodeller kræver selvsagt konsultation af de egentlige lærebøger. 

Forsideillustrationen er udført af Mai-Britt Camille Guldhammer. Værket hedder ”Eyes” og tjener i denne 

sammenhæng at illustrere, at enhver analyse i et vist omfang netop vil afhænge af øjnene, der ser. Hvis to 

ergoterapeuter anvender den samme model til at udarbejde en analyse, vil der være en stor fællesmængde 

i de færdige analyser. Men der vil også være nuanceforskelle. Den ene ergoterapeut vil have fået øje på 

noget, som den anden ergoterapeut ikke har set. Og den anden ergoterapeut har omvendt måske lagt vægt 

på noget, som den første ergoterapeut kun har berørt perifært.  

Det har været lærerigt at udarbejde denne guide. Det har været fagligt interessant at diskutere og finde 

frem til en så præcis faglig terminologi som muligt. Det har været en udfordring at udvikle et analyseskema, 

som både gerne skulle fremstå ensartet og samtidig kunne anvendes til modeller, som hviler på et 

forskelligt teoretisk grundlag. Det har været spændende at diskutere med og lære af hinanden. Og af vores 

kollegaer samt studerende ved Københavns Professionshøjskole, som har bidraget med værdifuld sparring. 

Vi ønsker læseren god læselyst og håber, at guiden vil fungere efter hensigten. 
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De evige tre: Person, aktivitet og omgivelser 
”Der er to mænd i verden, som bestandig krydser min vej. Den ene er ham jeg elsker. Den anden elsker mig”  

Sådan lyder indledningen på et af Tove Ditlevsens (Ditlevsen, 1946) mest berømte digte: ”De evige tre”. 

Inden for ergoterapiteori og ergoterapeutiske begrebsmodeller er der også tre sammenhørende 

komponenter på færde, men disse står heldigvis i et noget mere udbytterigt forhold til hinanden end de 

uheldige kærlighedspartnere i Ditlevsens digt. I ergoterapiteori, ergoterapeutisk praksis og ergoterapeutisk 

forskning har der traditionelt været et fokus på sammenhængen mellem  

- en person/menneske 

- dennes aktiviteter  

- dennes omgivelser (Law et al., 1996). 

Sammenhængen de tre komponenter imellem, deres indbyrdes afhængighed og gensidige påvirkning, kan 

forstås via dynamisk systemteori. Dynamisk systemteori er med til at anskueliggøre to ting: 1) Der er tale 

om en foranderlig og ikke statisk proces, 2) Der er en sammenhæng mellem komponenterne, hvor en 

forandring i en komponent vil afstedkomme forandringer i det totale system. Dette kan illustreres ved 

billedet af forbundne tandhjul. Drejes der på blot et tandhjul, vil de øvrige følge med. Og hvis der omvendt 

stikkes en forhindring ind i et af hjulene, vil de øvrige enten dreje langsommere rundt eller helt holde op 

(figur 1). 

 

Figur 1. Figuren illustrerer hvordan aktivitet, person og omgivelser udgør tre subsystemer, der tilsammen kan anskues som et samlet 

system. 
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Forståelsen af sammenhængen og dynamikken mellem de tre komponenter -person, aktivitet, omgivelser- 

er så rodfæstet i den ergoterapeutiske tankegang, at dette fremgår af forordet til det første nummer af 

fagets formelle tidsskrift i USA, Archieves of Occupational Therapy 1922. Her kan man læse følgende 

(oversatte) citat af en af fagets pionerer, Adolf Meyer  

Vi opfatter mennesket som en organisme, der bevarer sig selv og opretholder balancen i en verden af 

virkelighed og aktualitet ved at være i aktivt vigør og aktivt brug, dvs. ved at bruge, leve og anvende sin 

egen natur og den omgivende natur….. (Kielhofner, 2010a) 

Her tales altså om mennesket (person), som lever i en verden af virkelighed (omgivelser) og er i aktivt vigør 

(aktivitet). Dette tidlige citat illustrerer således, hvordan faget helt fra sin grundlæggelse har haft blik for 

sammenhængen mellem mennesket, dets aktivitet og dets omgivelser. Citatet udviser desuden en tro på, 

at et menneske kan finde balance i tilværelsen via dets aktiviteter. Forståelsen af omgivelserne er dog 

meget brugsorienteret. Der tales om at bruge og anvende den omgivende natur. Det omvendte aspekt, 

altså at den omgivende natur kunne have en indflydelse på menneskets aktivitet er fraværende i dette 

citat. 

I den første dansksprogede lærebog om ergoterapi, ”Ergoterapi. Baggrund og udvikling” fra 1988, er 

samspillet mellem person, aktivitet og omgivelser også beskrevet. Tjørnov (1988) har illustreret dette 

samspil således (Figur 2):  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren illustrerer forbindelsen mellem det enkelte menneske og omgivelserne via de daglige aktiviteter. Forfatterne har 

foretaget minimale grafiske forandringer. Original figur findes på side 11 i ”Ergoterapi. Baggrund og Udvikling”. (Tjørnov, 1988).  

 

Figuren illustrerer, hvordan de daglige aktiviteter udgør forbindelsen mellem det enkelte menneske og dets 

omgivelser (Tjørnov, 1988). Mennesket forstås som et aktivt, socialt væsen, som lever og udvikler sig 

Andre mennesker 

Den materielle verden 

Naturen 

Det enkelte menneske 

Udførelsen af 

nødvendige og 

ønskede daglige 

aktiviteter 
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gennem en gensidig påvirkning mellem sig selv og omgivelserne – dvs. mennesket påvirkes af sine 

omgivelser og påvirker omvendt selv disse.  

Forståelsen af denne gensidige vekselvirkning udgør en central del af den såkaldte kulturhistoriske skole, 

hvis tænkning kan genfindes i en teori, der indtog en fremtrædende plads på de danske 

ergoterapeutuddannelser i slutningen af det 20. århundrede, nemlig ”Virksomhedsteorien” udarbejdet af 

den russiske psykolog Aleksej Leontjev (1903 – 1979).  Ifølge Leontjev foregår et menneskes psykologiske 

udvikling via dets aktiviteter (virksomheder), hvorigennem mennesket både udvikler sin personlighed, 

bevidsthed samt forståelse af omverdenen. Mennesket både påvirker og påvirkes af sin omverden (Jerlang 

& Jerlang, 2013). Leontjevs virksomhedsteori kan illustreres som på figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren illustrerer hvordan mennesket former sin omverden via virksomheder, og ligeledes hvordan omverdenen former 

mennesket (Jerlang & Jerlang, 2013). 

 

Leontjevs teori lægger dermed vægt på selve virksomheden (aktiviteten), som forbinder mennesket og dets 

omverdenen. Det er igennem virksomheden, at mennesket tilegner sig de begreber og de værdier, som 

kulturen og miljøet indeholder.  

Den genetiske arv og et menneskes medfødte egenskaber tillægges ingen større værdi i den 

kulturhistoriske skole, ej heller de sociale relationer. Udviklingen af personligheden foregår i det 

virksomhedssystem, der udvikles og formes af omverdenen. Drivkraften bag virksomhederne er 

menneskelige behov, som afføder motivation til at handle (Jerlang & Jerlang, 2013). 

For at forstå virksomhedsteoriens styrker og begrænsninger, er det essentielt at forstå den kontekst, hvori 

den kulturhistoriske skole opstod og udviklede sig, nemlig datidens Rusland, som var den drivende kraft i 

Sovjetunionen. Sovjetunionen var et kommunistisk totalitært styre, hvor det var forbundet med 
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overordentlig høj risiko at fremsige meninger eller teorier, som på nogen måde kunne være i modstrid mod 

den ”statslige sandhed”. Dette er en af grundene til, at individets frie tænkning ikke spiller nogen væsentlig 

rolle i den kulturhistoriske skole. Der fokuseres i stedet på, hvordan mennesket via sine virksomheder kan 

bidrage til udviklingen af det kommunistiske Utopia. Når danske ergoterapeutuddannelser anvendte 

virksomhedsteorien i undervisningen, skyldes det naturligvis ikke teoriens politiske udgangspunkt men 

teoriens vægtning af betydningen af menneskelig aktivitet. Teoriens kommunistiske rødder gav dog også 

sine forklaringsproblemer, når den forsøgtes anvendt i en anden tid og et anderledes samfundssystem. 

Eksempelvis bestrider teorien, at indtjening af penge kan være den egentlige motivation for at gå på 

arbejde (Jerlang & Jerlang, 2013). Ligeledes opererer teorien med en forståelse af menneskelig aktivitet 

som noget fortløbende som udfolder sig i de tre dominerende virksomhedsformer leg, læring og arbejde. At 

nogle mennesker lever hele eller dele af deres voksenliv uden for arbejdsmarkedet, eller at andre 

menneskers liv afsluttes med en pensionisttilværelse af anseelig længde, kunne Leontjev ikke forestille sig i 

1950ernes Sovjetunionen. 

At koble person, aktivitet og omgivelser er som det fremgår af ovenstående således ikke noget nyt i 

ergoterapi, men som det også ses, er der til stadighed foregået en udvikling af forståelsen af 

sammenhængen mellem de tre komponenter. 

I en nyere ergoterapeutisk undersøgelsesmodel udgør de tre komponenters forbogstaver selve navnet på 

modellen (figur 4): PEO (Person, Environment, Occupation) (Law et al, 1996). 

 

Figur 4. PEO-modellen illustrerer samspillet mellem person, omgivelser og aktivitet. Forfatterne har af pædagogiske årsager indsat 

tal, hvilket ikke ses i den originale model af Law et al (1996). 



9 
 

Modellen anskueliggør, hvordan ergoterapeutiske analyser, undersøgelser og interventioner kan fokusere 

enkeltvis på komponenterne  

Person  (område 1) 

Environment  (område 2)  

Occupation  (område 3)  

Ligeledes er det mulig at fokusere på kombinationer af disse komponenter 

Person & Environment  (område 4) 

Person & Occupation  (område 5) 

Environment & Occupation  (område 6) 

Endeligt er det muligt at fokusere på kombinationen af Person, Environment & Occupation (område 7)  

(Law et al., 1996). Dette midterste område illustrerer hvorledes udøvelsen af en given aktivitet skal forstås 

som et resultat af samspillet mellem de tre komponenter. PEO-modellen adskiller sig fra de tidligere 

nævnte teorier og modeller ved at rette fokus mod en systemisk forståelse, hvor forandringer i en 

komponent vil afføde forandringer i de øvrige og dermed påvirke aktivitetsudøvelsen i midten. 

Denne dynamik kunne eksempelvis udfolde sig således: En professionel håndboldspiller kommer under en 

kamp til skade med sit knæ (område 1). Dermed kan han ikke længere deltage i træning og kampe for sin 

klub (område 3). Heldigvis for ham betaler klubben spillerens genoptræning og støtter ham i at komme 

igennem rehabiliteringsprocessen (område 2). Aktivitetsudøvelsen (område 7) er i skadesperioden 

forandret (figur 5): Han kan ikke længere spille kampe eller træne på vanlig vis sammen med 

klubkammeraterne. Han må i stedet træne på egen hånd og ud fra de sundhedsprofessionelles anvisninger. 

Hvis genoptræningen forløber efter planen, vil aktivitetsudøvelsen (område 7) på et tidspunkt vende tilbage 

til normalen.  
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Figur 5. Figuren illustrerer forandringen for håndboldspilleren i forbindelse med hans skade. Det overlappende område mellem 

person, aktivitet og omgivelser er væsentligt mindre i skadesperioden. Håndboldspillerens aktivitetsudøvelse er derfor forandret og 

potentielt truet i denne periode. 

 

PEO har som model flere forskellige anvendelsesmuligheder. For det første kan PEO modellen anvendes 

som et enkelt visuelt overbliksbillede, når klientens situation skal drøftes med klienten. For det andet kan 

modellen tjene det formål at skabe et udgangspunkt for tilrettelæggelsen af den ergoterapeutiske 

intervention. For det tredje kan PEO fungere som model til evaluering af det ergoterapeutiske forløb. 

Slutteligt kan modellen hjælpe til en systematisk tilgang til ergoterapeutisk analyse (Strong et al., 1999).  

Det er den ergoterapeutiske analyse, som vil være omdrejningspunktet for resten af denne bog. PEO-

modellen vil ikke blive udfoldet yderligere. Det vil derimod de tre ergoterapeutiske modeller; Model of 

Human Occupation (MOHO), Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) og 

Value and Meaning in Occupation (ValMO). MOHO var den første internationale ergoterapeutiske model, 

som blev anvendt på de danske ergoterapeutuddannelser. Modellen har været anvendt siden 1990’erne og 

frem til nu. Efter årtusindskiftet har de canadiske modeller, herunder CMOP-E, tilsvarende været en del af 

pensum på de respektive uddannelsessteder. I 2016 udkom ValMO modellen på dansk og er ved at vinde 

indpas i den kliniske undervisning såvel som i den teoretiske uddannelse. Modellerne vil for nemheds skyld 

blive præsenteret i samme kronologiske rækkefølge som de udkom i Danmark. Modellerne er ikke 

indbyrdes forbundne og de forskellige afsnit herom kan derfor læses og anvendes selvstændigt og uden 

Person

EnvironmentOccupation

Person

EnvironmentOccupation

Occupational 

Performance 

Occupational 

Performance 

Før skaden I skadesperioden 
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hensyntagen til denne kronologi. Slutteligt skal det nævnes, at alle modeller som præsenteres også kan 

anvendes på grupper, men i denne publikation fokuseres der på enkeltindivider. 
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De tre modellers teoretiske tilhørsforhold 

 

 

 

 

 

 

 

Modellerne, som præsenteres herunder, er udviklet ud fra forskellige referencerammer. Af denne grund er 

terminologien i de enkelte modeller ikke enslydende, eksempelvis vil et begreb som ‘aktivitet’ være 

forskelligt defineret i de omtalte modeller. På engelsk eksisterer flere variations- og 

nuanceringsmuligheder, når man ønsker at beskrive menneskers aktiviteter. I engelsksproget 

ergoterapilitteratur ses begreberne task, activity og occupation ofte anvendt. Der er imidlertid ikke 

fuldstændig konsensus om, hvordan de tre begreber anvendes, hverken på engelsk eller i de danske 

oversættelser. Ordet occupation oversættes som for eksempel både som   ”betydningsfuld aktivitet” 

(menneskelig aktivitet II) og aktivitet (MOHO) på dansk (tabel 1).  

 

Engelsk 

aktivitetsbegreb 

Task Activity Occupation 

Dansk 

oversættelse 

Opgave Aktivitet • Betydningsfuld 
aktivitet 

• Aktivitet 
Tabel 1: Engelske aktivitetsbegreber og dansk oversættelse heraf. 

 

Ovennævnte begreber anvendes også i de tre begrebsmodeller, som er udgangspunktet for denne 

publikation, men de anvendes imidlertid ikke på samme måde i de forskellige modeller. I MOHO og CMOP-E 

anvendes henholdsvis menneskelig aktivitet og betydningsfuld aktivitet som overbegreb, hvorimod ValMO 

opererer med opgave/aktivitet som overbegreb. De tre modeller er ligeledes forskellige, når de forklarer de 

underliggende dele som overbegrebet består af. Dette ses illustreret nedenfor i tabel 2. 

“En referenceramme indeholder en række 
sammenhængende og indbyrdes overensstemmende 
begreber, definitioner og antagelser. Er 
handlingsanvisende og kan også indeholde 
arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber.”  

(Brandt & Jensen, 2010) 
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 MOHO CMOP-E ValMO 

Overbegreb for 

aktivitet (dansk 

oversættelse) 

Menneskelig aktivitet Betydningsfuld aktivitet Opgave  

(generelle opfattelse) 

Aktivitet  

(når opgaven udføres) 

Som består af 

 

Aktivitet 

 

Trin i aktivitet 

 

Handlinger 

(færdigheder)* 

Aktivitet  

 

Opgave 

 

Handling 

 

Viljestyrede bevægelser 

eller psykiske processer 

Handlinger 

 

Operationer 

Tabel 2: Oversigt over anvendt terminologi for menneskelig aktivitet i MOHO, CMOP-E & ValMO. 

*Opdelingen for MOHO er forfatternes udlægning udarbejdet ud fra MOHOs dimensioner i aktivitetsdeltagelse, da MOHO ikke 

indeholder en egentlig taxonomi for aktivitetsbegrebet 

 

Det gælder altså om at holde tungen lige i munden og være tro mod sin kilde, når man anvender 

ergoterapeutiske begrebsmodeller. Eksempelvis er en ”opgave” i ValMO selve forestillingen om en given 

aktivitet, mens en opgave i CMOP-E blot er et ud af flere elementer, der tilsammen udgør en aktivitet. I 

såvel CMOP-E som MOHO anvendes ordet occupation som et overbegreb til forståelse af menneskelig 

aktivitet, men som der allerede er redegjort for er dette oversat forskelligt i de danske udgaver.  

Måden, hvorpå menneskets aktiviteter kategoriseres er ligeledes forskellig i de omtalte modeller. I MOHO 

kategoriseres aktiviteter i produktivitet, leg og dagligdags aktiviteter, i CMOP-E kategoriseres aktiviteter i 

produktivitet, egenomsorg og fritid, og i ValMO kategoriseres aktiviteter i omsorgsaktiviteter, arbejde, leg 

og rekreative aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2017; Taylor, 2019; Townsend & Polatajko, 2008) (tabel 3). 

 MOHO CMOP-E ValMO 

Kategorisering 

af aktiviteter 

Produktivitet 

Leg 

Dagligdags 

aktiviteter  

Produktivitet 

Fritid 

Egenomsorg 

Omsorgsaktiviteter  

Arbejde 

Leg 

Rekreative 

aktiviteter 

Tabel 3: Aktiviteters kategorisering 
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MOHO, CMOP-E og ValMO omtales ofte som ´begrebsmodeller’. I det følgende vil der være en gennemgang 

af de teoretiske forståelser som modellerne hver især bygger på. Endvidere vil der være en gennemgang af 

modellernes tilhørsforhold til andre ergoterapeutiske modeller og undersøgelsesredskaber.  

 

MOHO 

MOHO blev for første gang offentliggjort i 1980 via en serie af fire artikler i American Journal of 

Occupational Therapy. MOHO er siden blevet udviklet og revideret flere gange på baggrund af 

tilbagemeldinger og inputs fra både praktikere og forskere (Taylor, 2019).  

Oprindeligt blev MOHO udviklet med udgangspunkt i generel systemteori og begreber om åbne systemer. 

MOHO har siden udviklet sig i takt med den generelle udvikling og revurdering af de oprindelige 

systemteoretiske ideer til nyere dynamisk systemteori. MOHO er derudover inspireret af Disability Studies, 

hvor der lægges vægt på, at teorierne bør præges af perspektiver fra mennesker med 

funktionsevnenedsættelse. Siden teorien blev udviklet, har MOHO været tænkt til at supplere andre 

ergoterapeutiske modeller og tværfaglige teorier (Taylor, 2019).  

MOHO indeholder ud over en række begreber, som samlet set kan betragtes som en begrebsmodel, også 

en arbejdsprocesmodel og en række undersøgelsesredskaber. MOHO kan derfor i sig selv betegnes som en 

referenceramme. Af de mange undersøgelsesredskaber som er udviklet på baggrund af MOHO kan nævnes 

observationsredskaberne AMPS og ACIS, undersøgelserne som bygger på selvrapportering som OSA og 

COSA, samt interviewredskabet OPHI-2 (Kielhofner, 2010b; Taylor, 2019). Ud over den arbejdsprocesmodel 

som indgår som en del af MOHO, er arbejdsprocesmodellen OTIPM udviklet på baggrund af terminologien i 

MOHO. Det er derfor ukompliceret at anvende disse to modeller sammen (Fisher & Marterella, 2019). 

”En begrebsmodel præsenterer 

sammenhæng mellem udvalgte begreber 

med udgangspunkt i en eller flere 

bagvedliggende teoretiske forståelser.” 

(Bendixen & Madsen, 2013) 
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CMOP-E 

CMOP-E er en del af de canadiske modeller, som er præsenteret i Menneskelig Aktivitet II, som er udgivet 

af The Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT). CMOP-E udgør sammen med de resterende 

modeller i Menneskelig Aktivitet II en referenceramme til forståelsen af menneskelig aktivitet. Modellerne 

har været under udvikling siden 1990’erne.  

Forfatterne anfører ingen specifik bagvedliggende teoretisk forståelse, som udarbejdelsen af CMOP-E tager 

udgangspunkt i. Dog er inspirationen fra dynamisk systemteori næppe til at overse i denne model. 

Ophavskvinderne til modellen anfører da også selv, at ”CMOP-E modellen….. konceptualiserer 

aktivitetsudøvelse som den dynamiske interaktion mellem person, aktivitet og omgivelser” (Polatajko et al., 

2008 s.59). Derudover er værd at bemærke, at Menneskelig Aktivitet II, hvori CMOP-E jo indgår, i høj grad 

også er et indlæg i en social- og sundhedspolitisk diskussion. Forfatterne lader deres ærinde skinne 

igennem allerede i undertitlen ”En ergoterapeutisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort 

gennem betydningsfulde aktiviteter”.  Bogen fungerer dermed ikke kun som en ergoterapeutisk lærebog 

men også som et sundhedspolitisk partsindlæg, hvor målet er, at ergoterapeuter skal medvirke til at skabe 

et socialt retfærdigt og inkluderende samfund. 

CMOP-E er i denne referenceramme en begrebsmodel, som præsenterer en række begrebers indbyrdes 

afhængighed og samlede indvirkning på en persons aktivitetsudøvelse og engagement. Af andre modeller 

kan nævnes arbejdsprocesmodellen Canadian Practice Process Framework (CPPF) og 

undersøgelsesredskabet Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Derudover præsenteres 

modellerne Canadian Model of Client-Centred Enablement (CMCE) og Taxanomical Code for Occupational 

Performance (TCOP) (Polatajko et al., 2008). 

 

ValMO 

ValMO-modellen er udviklet af svenske ergoterapeuter. Modellen er primært blevet til via et samarbejde 

mellem modellens ophavsmænd og studerende ved svenske ergoterapeutuddannelser. Som det var 

tilfældet med MOHO har praktikere også været involveret i udviklingen af modellen. Udviklingsarbejdet har 

stået på siden 1992, og en fuldt udviklet model blev første gang præsenteret i 2001 (Erlandsson & Persson, 

2017). Den seneste version blev præsenteret i bogform i 2016, oversat til dansk i 2017. ValMO er en 

selvstændig referenceramme, som opererer med såvel aktivitetsmæssige som økoetiske begreber. Ud fra 

denne referenceramme er der bl.a. udviklet en række tilknyttede undersøgelsesredskaber, kaldet OVAL 

(occupational value), som undersøger et menneskes oplevelse af en eller flere aktiviteter. Med økoetiske 
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begreber forstås eksempelvis ordkonstruktionen ”ecopation”, som en er sammensmeltning af occupation 

og ecologi og henviser til en bæredygtighed i menneskers aktiviteter.   

Den bagvedliggende teoretiske forståelse for ValMO modellen udgøres primært af eksistentialistisk 

psykologi og filosofi samt økosofi/økofilosofi (naturvisdom). Forfatterne til modellen er bl.a. inspireret af 

Viktor Frankls tanker om, hvad der skaber mening i et menneskes tilværelse. Det er med afsæt i Frankls 

tanker at modellens såkaldte værditriade er blevet udformet (Erlandsson & Persson, 2017). Ligeledes læner 

modellens forfattere sig op af Mihaly Csikzentmihalyis flowteori, når de forklarer effekten af at udøve 

aktiviteter med stærk selvbelønnende værdi (Erlandsson & Persson, 2017). 

En særdeles væsentlig inspirationskilde til den økoetiske del af ValMO modellen udgøres af Henryk 

Skolimowski. Skolimowski er fortaler for et opgør med den vestlige ”maskinetik”, hvor bl.a. effektivitet og 

konkurrence er nøgleord. Skolimowski slår i stedet til lyd for en økoetisk tilgang med fokus på eksempelvis 

nøjsomhed og ansvarlighed (Skolimowski, 1981). 

 

Hvad betyder det teoretiske tilhørsforhold ift. valget af model? 

Som det ses af ovenstående, knytter begrebsdefinitionerne i de enkelte modeller sig til bestemte 

referencerammer. Dette medfører at de enkelte modeller hører naturligt sammen med andre teorier og 

modeller (som gennemgået ovenfor). Det betyder også, at nogle valg er mere naturlige at træffe, når man 

eksempelvis skal anvende en begrebsmodel i løbet af sin ergoterapeutiske arbejdsproces. Arbejder man 

eksempelvis med OTIPM som arbejdsprocesmodel, anfører Fischer og Marterella at MOHO er en 

kompatibel begrebsmodel (Fisher & Marterella, 2019). Hvis man derimod arbejder med CPPF som 

arbejdsprocesmodel vil det naturlige valg af begrebsmodel være CMOP-E. 

Forfatterne er dog af den overbevisning, at det er tilladt at anvende den begrebsmodel, man ønsker, uanset 

hvilken arbejdsprocesmodel den anvendes ind i. Forfatterne ønsker samtidig at understrege, at såfremt 

man vælger at bevæge sig væk fra de naturlige koblinger, skal man være opmærksom på, at definitionerne 

for eksempelvis et begreb som aktivitet, ikke længere vil være enslydende for de valgte modeller. Man 

risikerer endvidere at besværliggøre sin egen praksis og kliniske ræssonering. Eksempelvis vurderes en 

klients motoriske, processuelle og sociale interaktionsfærdigheder, når OTIPM anvendes som 

arbejdsprocesmodel. De nævnte færdigheder anvendes også i MOHO men ikke i CMOP-E.  Man skal derfor 

have et godt argument parat som forklaring på, hvorfor man har valgt den ene begrebsmodel frem for den 

anden. Hvad er det eksempelvis, man særligt ønsker at belyse, og hvorfor er ens valgte begrebsmodel 

særligt velegnet til dette.  
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Hvis man går væk fra de naturlige koblinger af de enkelte ergoterapeutiske modeller, er det derfor vigtigt at 

holde tungen lige i munden og dette kan først anbefales, når man har et grundigt overblik og kendskab til 

de forskellige referencerammer og begrebsdefinitioner. 
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At udarbejde en analyse 
En analyse kan udarbejdes på baggrund af mange forskellige tilgange og med mange forskellige formål. Hvis 

der eksempelvis udarbejdes en økonomisk analyse, sker dette med henblik på understøttelse af 

økonomiske eller strategiske beslutninger. Hvis der udarbejdes en diskursanalyse, er det ud fra et ønske om 

at undersøge sprogbruget og dettes betydning i et anvendte materiale. Og hvis der udarbejdes en 

interessentanalyse, sker det for at blive klogere på involverede parter i en given proces.  

En ergoterapeutisk analyse udarbejdes imidlertid med det formål, at ergoterapeuten ønsker at forstå sin 

klient og dennes situation bedst muligt. Ergoterapeuten ønsker at forstå hvilke aktiviteter klienten har i sit 

liv, hvorfor eller hvordan at disse aktiviteter er betydningsfulde, eller hvorfor og hvordan at disse er 

besværliggjorte. Ergoterapeuten ønsker at forstå, hvordan klientens omgivelser influerer på såvel klienten 

som dennes aktiviteter. Den tilgang, som en ergoterapeut anvender i sin analyse, kan efter forfatternes 

opfattelse bedst forklares som en fænomenologisk og hermeneutisk inspireret tilgang. 

Fænomenologi omhandler, hvordan en person oplever og erfarer bestemte situationer, tanker, handlinger, 

genstande mv. Fænomenologien retter altså sit fokus mod individets oplevelse af og perspektiv på noget. 

Hermeneutik betyder fortolkningslære. Et centralt element i denne lære er, at menneskers tanker og 

handlinger er formålstjenstlige, dvs. der er en intention med alt, hvad mennesker gør. Hermeneutikken kan 

være med til af afdække denne intention ved hjælp af den såkaldte hermeneutiske cirkel, hvor der tages 

udgangspunkt i en helhed, som brydes op i mindre dele og sættes sammen til en ny helhed. Dermed er der 

via fortolkning fremkommet en ny forståelse af udgangspunktet (Friberg & Öhlén, 2018). 

En ergoterapeutisk analyse vil både indeholde elementer af klientens eget perspektiv på og oplevelse af sin 

situation, men den vil også indeholde elementer, hvor ergoterapeuten via en opdeling i mindre enheder af 

helhedsbilledet fortolker klientens oplevelse og situation. Når de senere præsenterede analyseguides 

munder ud i et resultat, vil dette resultat derfor indeholde elementer af klientens eget perspektiv men i høj 

grad også være en manifestation af den hermeneutiske cirkel, altså ergoterapeutens fortolkede og nye 

forståelse af klient og dennes situation. Analysens resultat er derfor både en beskrivelse (fænomenologi) og 

en fortolkning (hermeneutik) af hvilke faktorer, som ergoterapeuten forstår som havende størst betydning 

for samspillet mellem person, aktivitet og omgivelser 

Nedenfor præsenteres de allerede omtalte ergoterapimodeller. Efter præsentationen af de respektive 

modeller bringes en case. Denne case anvendes til at udarbejde en analyse ud fra et analyseskema designet 

af forfatterne. Efter denne eksemplariske analyse findes en tom guide, som læseren kan anvende til egne 

fremtidige analyser. 
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Der anvendes en ny case til hver af de eksemplariske analyser. Dette valg har forfatterne truffet ud fra en 

betragtning om, at det vil være lettere for læseren at adskille de tre modeller, hvis disse kobles op på hver 

sin case.  Forfatterne har dog samtidig et ønske om at vise, hvor forskelligt et resultat en ergoterapeut vil 

nå frem til, alt efter om analysen er udført ud fra den ene eller den anden model. Derfor bringes 

efterfølgende endnu en case samt de tre resultater, som en ergoterapeut kunne nå frem til, alt efter 

hvilken af de tre modeller som vedkommende valgte at anvende. 

Det er ikke tilladt at opfinde nye oplysninger, når der udarbejdes en analyse. Det er dog tilladt at antage 

inden for ”rimelighedens grænser”. Når der f.eks. i en case står, at en person bor hjemme hos sine 

forældre, så er det inden for rimelighedens grænser at antage, at personen har sit eget værelse. Omvendt 

er det ikke inden for rimelighedens grænse at antage, at personen har en kæreste og bruger meget tid med 

denne. Hvis der ellers mangler oplysninger i en case e.l., må der i analysen noteres, at her mangler der 

oplysninger/dette er et område som bør undersøges nærmere.  I virkelighedens verden er det ikke 

nødvendigt at digte – her har man jo muligheden for at spørge eller observere personen.  
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Opbygningen af analyse-skemaerne 

Forfatterne har udviklet tre analyseskemaer som hver især kan anvendes til en af de præsenterede 

begrebsmodeller. Analyseskemaerne er opbygget efter samme princip og består af fire kolonner. Første 

kolonne beskriver begrebet som der skal analyseres på, hertil er indskrevet definitioner eller forklaringer på 

de enkelte begreber. Anden kolonne indeholder stikord, som kan hjælpe til forståelsen af, hvilke faktorer 

og forhold som gør sig gældende for det enkelte begreb. Den tredje kolonne er tom og kan anvendes til at 

indskrive stikord til sin egen analyse. Den fjerde kolonne er beregnet til at kunne nedskrive noter om, hvilke 

forhold man mangler oplysninger om og hvad der derfor bør undersøges nærmere, for at kunne lave en 

fyldestgørende analyse. Denne kolonne vil derved kunne guide én videre i den kliniske ræsonnering og 

hjælpe til at udvælge yderligere relevante undersøgelser i den ergoterapeutiske arbejdsproces (Tabel 4). 

 

Begreb Stikord til 

begrebet 

Stikord til analyse af 

begrebet 

Stikord til behov for yderligere 

undersøgelser 

Tabel 4: Opbygning af analyseskemaerne 

 

Hvert analyseskema afsluttes med et felt til at forfatte resultatet af den samlede analyse. Resultatet skrives 

i prosatekst og tjener som en form for konklusion på den samlede analyse. Det er vigtigt at den udvalgte 

models termer anvendes i resultatet og at begrebernes indbyrdes afhængighed tydeliggøres. Herved sikres 

at resultatet ikke kommer til at fremstå som en genfortælling af casen, men derimod som en 

fyldestgørende og ergoterapeutisk analyse. For at tydeliggøre denne pointe har forfatterne her valgt at 

begreber fremhæves med rødt i resultaterne af de eksemplariske analyser. Dette er gjort for at fremme 

forståelsen, men gøres naturligvis ikke ved udarbejdelsen af ergoterapeutiske analyser i praksis. 
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Model of Human Occupation - MOHO 
MOHO er en evidens og begrebsbaseret model, som forklarer, hvordan folk med 

funktionsevnenedsættelser tilpasser sig og genopdager meningsfulde måder at leve deres liv på. MOHO 

fokuserer derfor på, at forandringer skabes ved at mennesket engagerer sig og deltager i aktiviteter og ikke 

på hvordan selve funktionsevnenedsættelsen afhjælpes (Taylor, 2019).  Derudover fokuseres der på: 

• Hvordan aktivitet motiveres, organiseres og udøves i omgivelserne 

• Hvad der sker ved blandt andet funktionsevnenedsættelser og sygdom, der skaber aktivitetsproblemer 

• Hvordan ergoterapi kan hjælpe folk til at engagere sig i aktiviteter, som giver mening, tilfredsstillelse og 

velvære (Taylor, 2019). 

 

MOHO indeholder overordnet set fire elementer (figur 6). Vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet og 

omgivelserne.  

                                       

Figur 6: De fire elementer i MOHO (Taylor, 2019). 

 

Vilje omfatter, det der motiverer mennesker til at udøve aktiviteter. Vanedannelse omhandler 

vanemønstre, som bliver skabt ved udøvelse af aktiviteter over længere tid. Når aktiviteter udøves og 

gentages, opstår der en oplevelse af kapacitet. Dette kaldes i MOHO udøvelseskapacitet og kan opfattes 

både objektivt og subjektivt. De objektive komponenter af udøvelseskapaciteten er observerbare, 

kvantificerbare og målbare. De subjektive komponenter er først og fremmest levet og oplevet af personen 

selv. Samlet set er disse tre indbyrdes bestanddele (vilje, vanedannelse og udøvelseskapacitet) det, som i 

MOHO begrebssættes som mennesket. Det fjerde element i MOHO er omgivelserne. Omgivelserne stiller 

en række krav som kan fremme et menneskes aktivitetsengagementet ved at indbyde til handling, men kan 

også virke begrænsende og derved begrænse og vanskeliggøre handling og adfærd. Omgivelserne påvirker 

personen, men personen kan også påvirke og modificere omgivelserne (Taylor, 2019).  

Vilje

Udøvelses-
kapacitet

Omgivelser

Vane-
dannelse

MOHO 
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Alle 4 elementer i MOHO indeholder en række underbegreber (Figur 7) og sammenspillet mellem dem 

forklarer hvordan et menneske engagerer sig i aktivitet (Taylor, 2019). 

 

 

                                   

 

 

Figur 7: De 4 elementer i MOHO med tilhørende begreber. Forfatternes egen tilvirkning efter inspiration af Taylor, 2019. 

 

Ud af den konstante interaktion mellem MOHOs fire elementer opstår aktivitetsdeltagelse. Et menneskes 

aktivitetsdeltagelse er derfor både personlig og kontekstbestemt. I MOHO beskrives det at foretage sig 

noget på tre niveauer, aktivitetsdeltagelse, aktivitetsudøvelse og færdigheder (figur 8). 

 

                                                           

Figur 8: De tre niveauer i det at foretage sig noget i aktivitet (Taylor, 2019). 

 

Udover de tre niveauer beskriver MOHO også 6 dimensioner i aktivitetsdeltagelse. Disse dimensioner 

tydeliggør at mennesker kan være involverede i aktiviteter på forskellige måder, alt efter deres unikke 

ressourcer og begrænsninger. Dimensionerne peger derfor også tydeligt på, at mennesker har mulighed for 

at deltage i alle dimensionerne eller i de mest grundlæggende af dem alt efter den enkeltes potentialer 

(Taylor, 2019). I tabel 1 har forfatterne via en fiktiv gamer, ”Kristian”, forsøgt at skitsere sammenhængen i 

de beskrevne tre niveauer og de 6 dimensioner (tabel 5). Når Kristian spiller er det helst inden for 
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kategorien ‘massive multiplayer online role playing games’, hvor han spiller med andre spillere online. Et af 

hans favoritspil er ’world of warcraft’. 

De tre niveauer for det at 
foretage sig noget i 
aktivitet 

De seks dimensioner i aktivitetsdeltagelse Eksempel: 
Dynamikken i Kristians på 23 års 
aktivitetsdeltagelse 

Aktivitetsdeltagelse Deltagelse i en bestemt aktivitetsrolle Kristian deltager i rollen som 
’Gamer’ 

 Valg af aktivitet inden for rollen (en 
aktivitetsform) 

Kristian udvælger relevante spil 
han kan spille på computeren  

Aktivitetsudøvelse Deltagelse i den valgte aktivitet 
(aktivitetsudøvelse) 

Kristian spiller spil på computeren 

Deltagelse i et eller flere trin i denne aktivitet Kristian vælgere figurer/karakterer 
i spillet, interagere med andre 
spillere, udvikler plot i spillet osv 

Aktivitetsfærdigheder Deltagelse i de individuelle handlinger, der 
udgør et trin (færdigheder) 

Kristian benytter fin- og grov-
motoriske færdigheder, når han 
sidder og gamer, eksempelvis når 
han skal manøvrere med musen og 
sidde oprejst foran computeren. 
Derudover benytter han også 
processuelle og kommunikations- 
og interaktionsfærdigheder. 

 Subjektiv erfaring og objektiv vurdering af 
udøvelseskapacitet 

Kristian har en subjektiv følelse af 
engagement, glæde og 
tilfredsstillelse, når han gamer, 
hvilket også vil kunne observeres 
objektivt af andre, idet Kristian 
sidder opslugt i mange timer. 

Tabel 5. Sammenhængen mellem de tre niveauer for det at foretage sig noget og de seks dimensioner i aktivitetsdeltagelse. 
Illustrerer kompleksiteten og dybden i deltagelsen. Tabellen er fortolket og udarbejdet af forfatterne. 

 

Menneskers aktivitetsdeltagelse fører til aktivitetsadaptation. Aktivitetsadaptation består af tre 

bestanddele; aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence og påvirkningen fra omgivelserne. Groft sagt 

omhandler aktivitetsidentitet den enkeltes subjektive opfattelse af ens aktivitetsliv, hvorimod 

aktivitetskompetence er når aktivitetsidentiteten er i vedvarende brug. Aktivitetsadaptation kan ikke 

forstås uden at se på samspillet mellem vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet og omgivelser, som er helt 

unik for det enkelte menneske (Taylor, 2019). 

 

De fire overordnede elementers (vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet og omgivelser) indbyrdes 

afhængighed kan illustreres ved et eksempel om en ung mand, som har kørt gokart hele sit liv. En dag til 

træning kører den unge mand galt og pådrager sig en fraktur på rygsøjlen, hvilket resulterer i en lammelse 

fra hoften og ned (påvirkning af udøvelseskapacitet). Han er herefter afhængig af en kørestol i hans 

hverdag. Dette betyder, at alle hans daglige aktiviteter skal udøves på nye måder (vaner) og at han ikke 

længere føler sig kompetent og effektiv i hans hverdag (vilje). Hans lejlighed er placeret i ejendom uden 
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elevator (omgivelser), hvilket betyder, at den unge mand må flytte i en anden bolig, som har bedre 

tilgængelighed (omgivelser).  

Da de fire overordnede elementer fører til aktivitetsdeltagelse og aktivitetsadaptation, vil en konsekvens af 

ovenstående kunne være, at den unge mand kke længere deltager i de aktiviteter, han gjorde tidligere 

(aktivitetsdeltagelse), og han har svært ved at finde ud af, hvad han skal, og hvem han er med den nye 

funktionsnedsættelse (aktivitetsadaptation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

Case: Carsten 
Carsten er 48 år gammel. Indtil for nylig havde Carsten sit eget firma med 14 ansatte. Carstens firma 

konstruerede IT-løsninger til større virksomheder. IT har altid været Carstens store interesse og han 

startede derfor firmaet for 15 år siden. Alle årerne som direktør. De senere år er det gået sløjt med at få 

nye kunder, og sidste efterår gik Carstens firma konkurs. Denne konkurs resulterede i at Carsten og hans 

kone måtte sælge deres dejlige villa og deres to biler. De flyttede herefter med deres to sønner på 12 og 15 

år ind i en lille lejlighed i et større boligbyggeri. Carsten var meget ked af det og havde svært ved at komme 

op om morgenen, når hans kone tog på arbejde og sønnerne skulle i skole. Han følte sig flov over at have 

sat sin familie i den situation, og han begyndte derfor at drikke. Dog kun når familien ikke var hjemme.  

Carstens kone opdagede ret hurtigt at noget var galt. Hun gav Carsten det ultimatum, at han enten 

stoppede med at drikke, eller også ville hun flytte med deres to sønner. Carsten kunne ikke stoppe med at 

drikke. Han var så ked af det hele tiden. Efter nogle måneder flyttede Carstens kone og hans sønner. 

Nu bor Carsten alene i lejligheden. Han savner sin familie, som ikke kommer på besøg hos ham, da 

lejligheden er møgbeskidt. Han ryger også for mange smøger indenfor. Hans sønner ønsker ikke at være i 

lejligheden under de forhold. Carsten har tabt sig. Han har sjældent mad i huset. Højest lidt havregryn, 

mælk og kaffe. Når Carsten laver lidt mad, er det oftest nogle pølser han steger på panden i det lille køkken, 

hvortil han plejer at købe en færdiglavet kartoffelsalat. På de dage føler Carsten, at han får udrettet lidt og 

det giver ham kortvarigt en god følelse i maven. Carsten kan ikke huske, hvornår han sidst har vasket tøj. 

Det er jo ikke fordi, han ikke kan finde ud af at lave mad, gøre rent eller vaske tøj. Han får det bare ikke 

gjort, for hvad nytter det hele alligevel. Han har ellers tidligere gået meget op i god hygiejne og et pænt 

hjem. Dagene går med at sidde i sofaen, ryge smøger og se TV. Nogle dage kigger Carsten på de gamle 

billeder fra dengang, hvor alt stadig var godt. Billeder af familien, billeder af sønnernes første skoledag og 

billeder af grillaftener i deres gamle have. Han savner deres faste søndagsmiddage i familien, hvor de alle 4 

var samlet og talte om ugen der var gået og den kommende uges planer. Sidst han så på billeder fandt han 

også billeder fra hans gamle tennisklub. Han havde mange gode venner dernede. Men han har ikke hørt fra 

nogen af dem, siden han stoppede med at komme der. Han så ellers de andre dernede som nogle af hans 

bedste venner. Nu føler han sig bare ensom, og mangler nogen at tale med i hverdagen. Carsten elskede at 

spille tennis. Han har også haft løbet flere maratons. Når Carsten var fysisk aktiv, følte han sig i kontrol. Han 

elskede at sætte sig mål og presse sig selv fysisk for at opnå disse. Den bedste følelse var, når hans familie 

stod med bannere på målstregen og heppede på ham. Han var stolt. Hans ældste søn tog nogle gange med 

på små løbeture med Carsten. Det betød meget for ham at have denne tid med hans søn. De var fysisk 

aktive, som de begge nød og så fik de sig tit nogle gode snakke om hverdagen, skolen og hvad der ellers 

rørte sig i sønnens liv. Carsten føler ikke længere, at han har en indsigt i, hvordan sønnen har det eller hvad 
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han bruger hans tid på. Carsten savner denne kontakt til sønnen. Carsten forsøgte i en periode at holde fast 

i hans daglige løbeture, selvom sønnen ikke var med. Det var bare ikke det samme længere. Selvom turene 

ikke var længere end de havde været hver dag de sidste 10 år, føltes hans krop nu tung at flytte hen over 

asfalten. Nydelsen og letheden var for Carsten forsvundet og han stoppede derfor helt med at løbe. Når 

Carsten kigger sig i spejlet i dag, kan han ikke længere genkende spejlbilledet. 

Carsten er på dagpenge og tilknyttet det lokale jobcenter. Han møder sjældent op til møderne. Han er flov 

over sig selv. De vil have ham til at skrive jobansøgninger. ”Men hvad skal jeg skrive? Jeg kan jo ikke noget 

længere.” 
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Udfyldt analyseguide: MOHO 
Begreb Stikord til begrebet Egne noter til analysen Egne noter til hvad der 

bør undersøges nærmere 
(og eventuelt hvordan) 

De fire elementer i MOHO 

Mennesket 
Vilje 
 
”Et mønster af tanker 
og følelser om en selv 
som aktør i sin verden, 
et mønster, der viser 
sig, efterhånden som 
man foregriber, 
vælger, oplever og 
fortolker det, man 
foretager sig.” (Taylor, 
2019). 

Følelse af handleevne 
 
”Ens følelse af 
kompetence og 
effektivitet”. (Taylor, 
2019) 
 

Tidligere: 
Carsten har tidligere haft 
en høj følelse af 
handleevne.  
Han har gennem opstarten 
af firmaet og de 
efterfølgende år som 
direktør følt sig kompetent 
og effektiv i hans hverdag. 
Det samme gjorde sig 
gældende, når Carsten i 
hans fritid deltog i større 
løb og udfordrede sig selv 
fysisk. 
 
Nuværende situation: 
Carstens følelse af 
handleevne er lav. 
Carsten føler ikke længere 
at han dur til noget og har 
svært ved at forestille sig, 
at han er i stand til at 
varetage et job. 
 

 

Værdier 
 
”Det man finder det 
vigtigt og meningsfuldt 
at foretage sig”. (Taylor, 
2019) 
 

Tidligere: 
Carsten har altid haft 
stærke værdier knyttet til 
det at arbejde hårdt for 
sine mål, hvilket han altid 
har gjort i forbindelse med 
sit arbejde. Derudover har 
han værdier knyttet til 
familielivet at være fysisk 
aktiv og have gode sociale 
relationer.  
 
Nuværende situation: 
Carstens værdier er de 
samme som tidligere, men 
han er flov og trist over 
ikke længere at kunne leve 
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op til dem og handle 
derefter. 

Interesser 
 
”Det, man finder det 
fornøjeligt eller 
tilfredsstillende at 
foretage sig”. (Taylor, 
2019) 
 

Tidligere: 
Carsten havde en bred 
vifte af interesser før 
konkursen. Han nød tiden 
med vennerne fra 
tennisklubben, kunne lide 
at være fysisk aktiv, satte 
pris på tiden med familien 
og arbejdede med hans 
store passion – det firma 
han havde opbygget fra 
bunden af. 
 
Nuværende situation: 
Carsten udfører ikke 
længere nogle af hans 
tidligere interesser. Han 
savner dem og kigger ofte 
på billeder fra den tid, 
hvor han havde aktiviteter 
at gå op i og fandt 
tilfredsstillelse ved. 

 

Vanedannelse 
 
”En internaliseret 
parathed til at udvise 
ensartede 
adfærdsmønstre, 
styret af vaner og 
roller og tilpasset til de 
rutinemæssige 
omgivelses 
tidsmæssige, fysiske 
og sociale 
karakteristika.” 
(Taylor, 2019) 

Vaner 
 
”Erhvervede 
tilbøjeligheder til 
automatisk at reagere 
og optræde på visse 
ensartede måder i 
velkendte omgivelser 
eller situationer”. 
(Taylor, 2019) 
 

Tidligere: 
Carsten havde vaner 
knyttet til den 
regelmæssige træning og 
måden hvorpå han så hans 
venner.  
Derudover havde han 
vaner knyttet til den faste 
tradition om familie 
middage. 
I forhold til Carstens 
arbejde som selvstændig 
erhvervsdrivende havde 
han vaner knyttet til det at 
stå tidlig op og komme ud 
ad døren om morgenen. 
 
Nuværende situation: 
Ingen af Carstens tidligere 
vaner er blevet 
opretholdt. Nu er hans 
vaner knyttet til hans 
dagligdag og faste rutiner 
som primært involverer 
TV, alkohol og smøger. 
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Internaliserede roller 
 
”Inkorporeringen af en 
social og/eller personligt 
defineret status og en 
dermed forbundet 
samling af holdninger og 
handlinger”. (Taylor, 
2019) 
 

Tidligere: 
Direktør, idrætsudøver, 
familiefar, ven, 
ægtemand. 
 
Nuværende situation: 
Rollen som ægtemand og 
familiefar har Carsten 
endnu, dog afspejler hans 
handlemønstre ikke disse 
roller på samme måde 
som tidligere. 
Carsten har også fået en 
rolle som 
dagpengemodtager. En 
rolle som Carsten har 
svært ved at identificere 
sig med og har svært ved 
at leve op til de 
forventninger der er til 
den rolle – eksempelvis at 
få skrevet jobansøgninger. 

 

Udøvelseskapacitet 
 
”Evne til at foretage 
sig ting, en evne, som 
er bestemt af de 
grundlæggende, 
objektive fysiske og 
psykiske 
komponenters status 
og den modsvarende 
subjektive erfaring”. 
(Taylor, 2019) 

Objektive 
udøvelseskapacitet 
 
(Det muskelskeletale 
system, nervesystemet, 
hjerte- og lungesystemet 
og andre kropslige 
systemer, samt mentale 
og kognitive evner)  
 

Tidligere: 
Carsten har umiddelbart 
ikke haft nogen 
udfordringer med den 
objektive af 
udøvelseskapacitet og har 
kunnet hvad han ville 
 
Nuværende situation: 
Carsten fremstår 
initiativløs og 
handlingslammet. Hans 
øvrige kropslige systemer 
er umiddelbart intakte. 

Hvorvidt Carstens fysiske 
form er påvirket vides 
ikke ud fra casen. Det 
kunne godt mistænkes, 
grundet hans nuværende 
dagligdag.  

Subjektive 
udøvelseskapacitet 
 
 
(Den subjektive 
oplevelse af kropslige 
systemer) 
 

Tidligere: 
Den subjektive oplevelse 
har været 
overensstemmende med 
det objektive. 
 
Nuværende situation: 
Carsten oplever sig 
eksempelvis tung på 
løbeture. Tidligere følte 
han  sig let og flyvende. 

 

Omgivelserne 
Omgivelser Fysiske omgivelser Tidligere:  
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”De særlige fysiske og 
sociale og 
aktivitetsmæssige 
træk i den specifikke 
kontekst, hvor man 
foretager sig noget, 
som påvirker, hvad 
man foretager sig, og 
hvordan det bliver 
gjort.” (Taylor, 2019) 

 

• Den 
umiddelbare 
kontekst (eks. 
Rum og 
objekter) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Faciliteter i 
lokalsamfundet) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Klima, geografi 
og økologi) 

Carsten boede i et stort 
hus og havde to biler. 
Hjemmet var pænt og 
rent.  
Carsten opholdt sig også 
en del i klublokalerne i den 
lokale tennisklub og 
udnyttede løberuterne i 
nærmiljøet. 
 
Nuværende situation: 
Carsten bor i en lille 
lejlighed i et større 
boligbyggeri. Lejligheden 
er rodet og beskidt. 
Carsten færdes ikke meget 
uden for denne lejlighed, 
fraset de gange han får 
handlet let ind i den lokale 
dagligvarebutik.  

Sociale omgivelser 
 

• Den 
umiddelbare 
kontekst (eks. 
relationer og 
interaktioner) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Netværk) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Økonomiske 
aspekter, 
holdninger og 
love og politik) 

Tidligere: 
Carsten havde tæt kontakt 
til hustru og sønner samt 
nære venner. Derudover 
havde han et stort 
netværk, både i 
forbindelse med hans 
arbejde, men også i 
forbindelse med hans 
fritidsaktiviteter i den 
lokale tennisklub. 
 
Nuværende situation: 
Carsten er isoleret i sin 
dagligdag. Han ser meget 
lidt til sin hustru og 
sønner. Hans venner har 
han ikke længere kontakt 
til. 
Da Carsten bor i Danmark, 
er han som arbejdsløs en 
del af dagpengesystemet, 
hvortil han skal opfylde en 
række krav, som f.eks. at 
skrive jobansøgninger. 

 

Aktivitetsmæssige 
omgivelser 
 

Tidligere: 
Carstens hverdag har 
været præget af både 
kortsigtede og langsigtede 
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• Den 
umiddelbare 
kontekst (eks. 
kort- og 
langsigtede 
aktiviteter og 
deres 
egenskaber) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Rekreative 
aktiviteter) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Valgmuligheder 
for liv) 

aktiviteter. I hans 
langsigtede aktivitetsvalg 
har han haft god støtte i 
hans arbejde og hans 
fritidsaktiviteter (tennis i 
klub og løb), som har givet 
ham stor belønning i form 
af både glæde, variation i 
hverdagen og bidraget til 
at tilfredsstille hans 
interesser.  
 
Nuværende situation: 
Carstens hverdag består 
nu primært af kortsigtede 
aktiviteter. Han træffer 
ikke nogen 
aktivitetsmæssige valg, 
som strækker sig ud over 
den enkelte dag eller 
øjeblik. Disse finder 
primært sted i Carstens 
eget hjem (hvor han ser 
TV og ryger smøger). Ellers 
støttes han af 
mulighederne i 
nærmiljøet, hvor der er 
lettilgængelige 
indkøbsmuligheder. I 
forhold Carstens rolle som 
dagpengemodtager, er 
han støttet af den danske 
velfærdsstat, som sørger 
for, at Carsten har en 
mindre indtægt hver 
måned i form af hans 
dagpenge, som kan sikre, 
hans dagligdag og hans 
aktivitetsvalg. Da Carstens 
økonomi alligevel er mere 
belastet end tidligere, kan 
dette have yderligere 
indflydelse på hans 
aktivitetsvalg 

 
 
Dimensionerne i det at foretage sig noget i aktivitet 



32 
 

De tre niveauer for det 
at foretage sig noget i 
aktivitet 

De seks dimensioner i 
aktivitetsdeltagelse 

  

Aktivitetsdeltagelse 
 
”Definerer, hvad vi 
foretager os inden for 
de brede områder med 
arbejde (studier), leg 
og 
dagligdagsaktiviteter”. 
(Taylor, 2019) 

Deltagelse i en bestemt 
aktivitetsrolle 

Tidligere: 
Carsten deltog i en række 
aktivitetsroller, såsom: 

- Sin arbejdsrolle 
som direktør 

- Rollen som 
idrætsudøver 

- At være familiefar 
- At være en god 

ven og ægtemand. 
 
 
Nuværende situation: 
Carsten deltager ikke i 
hans tidligere 
aktivitetsroller. Selvom 
Carsten fortsat har rollen, 
som far og ægtemand, kan 
han ikke deltage i denne 
rolle. 
Carsten har også fået ny 
aktivitetsrolle i form af 
den nye ”arbejdsrolle”, 
hvor han er blevet 
dagpengemodtager. 
Selvom det er en ny rolle 
for Carsten, internaliserer 
han ikke rollen, og 
deltager derfor ikke i den 
på den måde, det 
forventes af ham at 
deltage. 

 

 
 

Leder videre til 

Valg af aktivitet inden 
for rollen (en 
aktivitetsform) 

Tidligere: 
Carsten havde mange 
forskellige aktiviteter 
tilknyttet hans 
aktivitetsroller. 
Eksempelvis 
søndagsmiddage med 
familien.  
 
Nuværende situation: 
Carsten har ikke nogen 
særlige aktiviteter knyttet 
til hans aktivitetsroller 
som familiefar og 
ægtemand længere. Han 
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vælger en gang imellem at 
lave lidt mad, som er 
genkendeligt fra hans 
roller, samt at kigge på 
gamle billeder og mindes. 
I forhold til rollen som 
dagpengemodtager, er der 
fortsat aktiviteter knyttet 
til dette, eksempelvis at 
skrive jobansøgninger. 
Carsten deltager dog ikke i 
denne aktivitet. I stedet 
ser Carsten en masse TV 
og ryger cigaretter. 

Aktivitetsudøvelse 
 
”Definerer adskilte 
handlinger eller 
enheder i udøvelsen”. 
(Taylor, 2019) 

Deltagelse i den valgte 
aktivitet 
(aktivitetsudøvelse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelse i et eller flere 
trin i denne  

aktivitet 

Tidligere: 
Deltog i alle aspekter af 
aktiviteterne knyttet til 
hans aktivitetsroller. 
 
Nuværende situation: 
Deltager nu kun i enkelte 
aspekter nyttet til hans 
aktivitetsroller. 
Eksempelvis laver han 
mad på gode dage og ser 
på billeder og mindes. 
Derudover ser han TV og 
ryger cigaretter. 
 
 
Tidligere: 
Deltog i alle nødvendige 
trin i hver aktivitet. 
 
Nuværende situation: 
Deltager i alle trin i de få 
udvalgte aktiviteter på 
gode dage. Deltager ikke i 
nogle trin på andre 
påkrævede aktiviteter, 
såsom at skrive 
jobansøgninger. 
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Færdigheder 
 
”Observerbare,  
målrettede 
handlinger, som en 
person anvender 
under udøvelsen af et 
trin”. (Taylor, 2019) 

Deltagelse i de 
individuelle handlinger, 
der udgør de trin 
(færdigheder) 
 
(Motoriske færdigheder, 
Procesfærdigheder, 
Kommunikations- og 
interaktionsfærdigheder) 

Tidligere: 
Carsten har benyttet alle 
nødvendige 
procesfærdigheder, 
motoriske færdigheder, 
kommunikations- og 
interaktionsfærdigheder. 
 
Nuværende situation: 
Carsten anvender til dels 
sine motoriske 
færdigheder, men er 
udfordret i for hold til de 
procesmæssige 
færdigheder og på grund 
af isolation anvender han 
ej heller kommunikations- 
eller 
interaktionsfærdighederne 
i særlig høj grad. 

 

 Subjektiv erfaring og 
objektiv vurdering af 
udøvelseskapacitet 

Tidligere: 
Følelse af glæde, 
engagement, effektivitet 
og virkekraft. 
 
Nuværende situation: 
Følelse af kortvarig glæde 
og virkekraft ved let 
madlavning og når han ser 
på gamle billeder. 

 

 
 
Følgerne af at foretage sig noget - aktivitetsadaptation 
Aktivitetsidentitet 
 
”Sammensat følelse 
af, hvem man er og 
ønsker at være som 
aktivitetsvæsen, en 
følelse, der er skabt af 
ens 
aktivitetsdeltagelse 
livet igennem.” 
(Taylor, 2019)  

 Tidligere: 
Carsten så tidligere sig selv 
som en aktiv familiefar 
med succes på 
arbejdsmarkedet, hvor 
han var en aktiv 
arbejdsgiver. 
 
Nuværende situation: 
Carsten har svært ved at 
give slip på den tidligere 
aktivitetsidentitet og føler 
sig derfor som en fiasko og 
værdiløs i sit nuværende 
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liv. Han føler ikke, at han 
kan bidrage med noget, 
hverken til familien eller 
på arbejdsmarkedet. Hans 
daglige aktiviteter er nu 
præget af aktiviteter i 
lejligheden, med 
fjernsynskiggeri og det at 
ryge cigaretter, hvilket for 
Carsten understreger, at 
han står udenfor 
arbejdsmarkedet og ikke 
kan leve op til hvem han 
ser sig som.  

Aktivitetskompetence 
 
”Den grad, hvori man 
kan fastholde et 
mønster for 
aktivitetsdeltagelse, 
der afspejler ens 
aktivitetsidentitet”. 
(Taylor, 2019) 

 Tidligere: 
Carstens 
aktivitetskompetence 
afspejlede hans 
aktivitetsidentitet.  
 
Nuværende situation: 
Carsten er ikke i stand til 
at opretholde en hverdag 
som afspejler hans 
aktivitetsidentitet. Han er 
præget af skyld og skam 
og fremstår initiativløs og 
handlingslammet.  

 

Påvirkning fra 
omgivelserne   
 
”Handler om den 
måde, hvorpå 
personlige 
karakteristika og 
karakteristiske ting 
ved omgivelserne 
integreres dynamisk, 
når en person deltager 
i aktiviteter. 
Omgivelserne byder 
på muligheder, 
ressourcer, krav, 
kulturelle, politiske og 
økonomiske 
begrænsninger samt 
sociale og fysiske 
dimensioner i 
forskellige 

Benyt noter fra afsnittet 
om omgivelser og tilføj 
gerne hvordan de har en 
påvirkning. 

Tidligere: 
Carstens omgivelser havde 
en positiv indflydelse på 
hans muligheder for at 
dyrke hans interesser og 
opretholde hans vaner og 
roller. 
 
Nuværende situation: 
Carstens omgivelser bærer 
præg af, at hans tidligere 
aktiviteter knyttet til det 
at være familiefar og på 
arbejdsmarkedet, 
vanskeliggøres, da han 
ikke har hans familie 
omkring ham ej heller et 
arbejde at møde op til. 
Hans hjem fremstår 
markant anderledes end, 
det han tidligere lagde 
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aktivitetsmiljøer, der 
spiller en aktiv rolle i, 
positivt eller negativt, 
at ændre forløbet af 
en 
aktivitetsadaptation.” 
(Taylor, 2019) 

vægt på, som eksempelvis 
rengøring.  

Aktivitetsadaptation 
 
”At have en positiv 
aktivitetsidentitet og 
den tilsvarende 
aktivitetskompetence, 
der er blevet opbygget 
i tidens løb gennem 
dynamikken i et 
konstant samspil 
mellem personlige 
faktorer og påvirkning 
fra omgivelserne 
under den 
igangværende 
aktivitetsdeltagelse”. 
(Taylor, 2019) 

 Carsten har problemer 
med 
aktivitetsadaptationen. 

 

Resultatet af analysen 

 
 
 
 
 
 

Carsten er en mand på 48 år. Han er arbejdsløs og bor alene efter familien er 
flyttet ud af lejligheden som følge af Carstens stigende alkoholforbrug. Carsten har 
svært ved at opretholde en meningsfuld hverdag og leve op til de forventninger 
der er til ham, både hans egne forventninger og de forventninger der er til ham 
som far, ægtemand og dagpengemodtager. Carstens udøvelseskapacitet er 
forandret og han fremstår nu både initiativløs og handlingslammet. Dette har 
blandt andet haft indflydelse på, at hans gamle vaner ikke bliver opretholdt i hans 
nye hverdag, hvor dagene nu primært går med at se TV, ryge smøger og drikke 
alkohol. Han får generelt ikke udøvet de aktiviteter som knytter sig til hans roller, 
interesser eller værdier. Når Carsten udøver aktiviteter, som knytter sig til rollen 
som dagpengemodtager, er det ikke de forventede aktiviteter Carsten vælger og 
udøver. Carstens følelse af handleevne er lav og han har ikke troen på, at det 
nytter noget at skrive jobansøgninger eller at han kan varetage et arbejde. 
Carstens omgivelser havde tidligere en støttende og muliggørende effekt på hans 
dagligdag, men er nu med til at forstærke de fremmedgørende følelser i 
hverdagen. Carstens aktivitetsidentitet bærer fortsat præg af at være familiefar og 
selvstændig på arbejdsmarkedet. Han føler dog et stort nederlag i hverdagen, da 
hans aktivitetskompetence eller omgivelser ikke afspejler denne aktivitetsidentitet. 
Carstens aktivitetsdeltagelse har ændret sig betydeligt, og er nu domineret af 
aktiviteter i hjemmet, når han blandt andet ser TV, ryger smøger og drikker 
alkohol, hvilket betyder, at hans aktivitetsidentitet langsomt vil ændres. Carsten 
har ikke en positiv aktivitetsadaptation. 

Teksten skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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Ergoterapeutisk intervention på baggrund af den udarbejdede analyse 
Analysen forsyner ergoterapeuten med en mængde information, som kan anvendes til den efterfølgende 

intervention. Analysen afslører bl.a., at  

• Carsten oplever forandringer i hans vilje. Hans følelse af handleevne er lav og han kan ikke opretholde 

tidligere interesser eller handle efter hans værdier. Dette har betydning for Carstens motivation for 

aktivitetsdeltagelse. 

• Carsten kan på nuværende tidspunkt ikke opretholde hans tidligere vaner i hans hverdag og han får 

ikke udøvet de aktiviteter, som knytter sig til hans roller. Hans vanedannelse bærer på nuværende 

tidspunkt præg af vaner som skaber en uhensigtsmæssig struktur i Carstens hverdag. Carsten mangler 

struktur i hverdagen, som er skabt af deltagelse i meningsfulde aktiviteter. 

• Carstens udøvelseskapacitet bærer præg af, at han fremstår initiativløs og handlingslammet, hvilket har 

betydning for hele hans hverdag og manglende aktivitetsdeltagelse. 

• Carstens omgivelser har tidligere fungeret støttende for hans aktivitetsdeltagelse. Carstens nuværende 

omgivelser fungerer fremmedgørende og vanskeliggøre den aktivitetsdeltagelse som er knyttet til 

rollerne som far og ægtemand.  

• Carstens aktivitetsidentitet vil langsomt ændres i takt med den ændrede aktivitetsdeltagelse. Dette er 

ikke positivt for Carsten, da hans aktivitetsdeltagelse ikke er præget af meningsfulde aktiviteter, som 

kan modsvare hans værdier og interesser. Carsten har brug for at få opbygget en positiv 

aktivitetsidentitet og dermed aktivitetsadaptation.  

 

Ovenstående information kan en ergoterapeut anvende, når der planlægges en intervention. Ved 

ergoterapi ønsker vi at skabe en forandring, som kan igangsættes i personens vilje, vanedannelse, 

udøvelseskapacitet og/eller omgivelser. Vi har samtidig en forståelse af dynamikken mellem disse 

elementer og udnytter den til at skabe forandring. 

I Carstens tilfælde ville ergoterapeuten eksempelvis kunne hjælpe Carsten til en meningsfuld struktur 

hverdagen, som i højere grad understøtter hans roller, interesser og værdier end den nuværende 

situation gør. Ergoterapeuten kunne også have fokus på Carstens vilje. Da Carstens følelse af handleevne er 

lav, er han ikke motiveret for at skabe en forandring i hans hverdag, særligt i forhold til hans jobsituation. 

Ergoterapeuten kunne derfor tage udgangspunkt i at bedre Carstens følelse af handleevne, så han i hans 

aktiviteter kunne genfinde troen på sig selv.  

Derudover bør man i denne case være opmærksom på, om Carsten lider af depression 

og om denne er behandlingskrævende. Ergoterapeuten kunne eksempelvis forsøge at motivere Carsten til 

at 
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opsøge læge, for at få en lægelig vurdering af Carstens situation og psykiske velbefindende. 

Uanset hvilke elementer i MOHO, ergoterapeuten vælger at have fokus på, er det vigtigt, at der altid bliver 

taget udgangspunkt i noget Carsten finder meningsfuldt. For at forstå hans hele situation og hvad han 

finder meningsfuldt og hvad der motiverer/plejede at motivere ham, er det væsentligt at ergoterapeuten 

taler med Carsten og hører hans fortælling og perspektiv. 
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Tomt analyseskema til MOHO 
Begreb Stikord til begrebet Egne noter til analysen Egne noter til hvad der bør 

undersøges nærmere (og 
eventuelt hvordan) 

De fire elementer i MOHO 

Mennesket 
Vilje 
 
”Et mønster af tanker 
og følelser om en selv 
som aktør i sin verden, 
et mønster, der viser 
sig, efterhånden som 
man foregriber, 
vælger, oplever og 
fortolker det, man 
foretager sig.” (Taylor, 
2019). 

Følelse af handleevne 
 
”Ens følelse af 
kompetence og 
effektivitet”. (Taylor, 
2019) 
 

  

Værdier 
 
”Det man finder det 
vigtigt og meningsfuldt at 
foretage sig”. (Taylor, 
2019) 
 

  

Interesser 
 
”Det, man finder det 
fornøjeligt eller 
tilfredsstillende at 
foretage sig”. (Taylor, 
2019) 
 

  

Vanedannelse 
 
”En internaliseret 
parathed til at udvise 
ensartede 
adfærdsmønstre, 
styret af vaner og 
roller og tilpasset til de 
rutinemæssige 
omgivelses 
tidsmæssige, fysiske 
og sociale 
karakteristika.” 
(Taylor, 2019) 

Vaner 
 
”Erhvervede 
tilbøjeligheder til 
automatisk at reagere og 
optræde på visse 
ensartede måder i 
velkendte omgivelser eller 
situationer”. (Taylor, 
2019) 
 

  

Internaliserede roller 
 
”Inkorporeringen af en 
social og/eller personligt 
defineret status og en 
dermed forbundet 
samling af holdninger og 
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handlinger”. (Taylor, 
2019) 
 

Udøvelseskapacitet 
 
”Evne til at foretage 
sig ting, en evne, som 
er bestemt af de 
grundlæggende, 
objektive fysiske og 
psykiske 
komponenters status 
og den modsvarende 
subjektive erfaring”. 
(Taylor, 2019) 

Objektive 
udøvelseskapacitet 
 
(Det muskelskeletale 
system, nervesystemet, 
hjerte- og lungesystemet 
og andre kropslige 
systemer, samt mentale 
og kognitive evner)  
 

  

Subjektive 
udøvelseskapacitet 
 
 
(Den subjektive oplevelse 
af kropslige systemer) 
 

  

Omgivelserne 
Omgivelser 
 
”De særlige fysiske og 
sociale og 
aktivitetsmæssige 
træk i den specifikke 
kontekst, hvor man 
foretager sig noget, 
som påvirker, hvad 
man foretager sig, og 
hvordan det bliver 
gjort.” (Taylor, 2019) 

Fysiske omgivelser 
 

• Den umiddelbare 
kontekst (eks. 
Rum og objekter) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Faciliteter i 
lokalsamfundet) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Klima, geografi og 
økologi) 

   

Sociale omgivelser 
 

• Den umiddelbare 
kontekst (eks. 
relationer og 
interaktioner) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Netværk) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Økonomiske 
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aspekter, 
holdninger og 
love og politik) 

Aktivitetsmæssige 
omgivelser 
 

• Den umiddelbare 
kontekst (eks. 
kort- og 
langsigtede 
aktiviteter og 
deres 
egenskaber) 

• Den lokale 
kontekst (eks. 
Rekreative 
aktiviteter) 

• Den 
landsdækkende 
kontekst (eks. 
Valgmuligheder 
for liv) 

  

 
 
Dimensionerne i det at foretage sig noget i aktivitet 

De tre niveauer for det 
at foretage sig noget i 
aktivitet 

De seks dimensioner i 
aktivitetsdeltagelse 

  

Aktivitetsdeltagelse 
 
”Definerer, hvad vi 
foretager os inden for 
de brede områder med 
arbejde (studier), leg 
og 
dagligdagsaktiviteter”. 
(Taylor, 2019) 

Deltagelse i en bestemt 
aktivitetsrolle 

  

 
 

Leder videre til 
 
 
 
 
 
 
 

Valg af aktivitet inden for 
rollen (en aktivitetsform) 
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Aktivitetsudøvelse 
 
”Definerer adskilte 
handlinger eller 
enheder i udøvelsen”. 
(Taylor, 2019) 

Deltagelse i den valgte 
aktivitet 
(aktivitetsudøvelse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelse i et eller flere 
trin i denne aktivitet 

  

Færdigheder 
 
”Observerbare,  
målrettede 
handlinger, som en 
person anvender 
under udøvelsen af et 
trin”. (Taylor, 2019) 

Deltagelse i de 
individuelle handlinger, 
der udgør de trin 
(færdigheder) 
 
(Motoriske færdigheder, 
Procesfærdigheder, 
Kommunikations- og 
interaktionsfærdigheder) 

  

 Subjektiv erfaring og 
objektiv vurdering af 
udøvelseskapacitet 

  

 
 
Følgerne af at foretage sig noget - aktivitetsadaptation 
Aktivitetsidentitet 
 
”Sammensat følelse 
af, hvem man er og 
ønsker at være som 
aktivitetsvæsen, en 
følelse, der er skabt af 
ens 
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aktivitetsdeltagelse 
livet igennem.” 
(Taylor, 2019)  

Aktivitetskompetence 
 
”Den grad, hvori man 
kan fastholde et 
mønster for 
aktivitetsdeltagelse, 
der afspejler ens 
aktivitetsidentitet”. 
(Taylor, 2019) 

    

Påvirkning fra 
omgivelserne   
 
”Handler om den 
måde, hvorpå 
personlige 
karakteristika og 
karakteristiske ting 
ved omgivelserne 
integreres dynamisk, 
når en person deltager 
i aktiviteter. 
Omgivelserne byder 
på muligheder, 
ressourcer, krav, 
kulturelle, politiske og 
økonomiske 
begrænsninger samt 
sociale og fysiske 
dimensioner i 
forskellige 
aktivitetsmiljøer, der 
spiller en aktiv rolle i, 
positivt eller negativt, 
at ændre forløbet af 
en 
aktivitetsadaptation.” 
(Taylor, 2019) 

Benyt noter fra afsnittet 
om omgivelser og tilføj 
gerne hvordan de har en 
påvirkning. 

  

Aktivitetsadaptation 
 
”At have en positiv 
aktivitetsidentitet og 
den tilsvarende 
aktivitetskompetence, 
der er blevet opbygget 
i tidens løb gennem 
dynamikken i et 
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konstant samspil 
mellem personlige 
faktorer og påvirkning 
fra omgivelserne 
under den 
igangværende 
aktivitetsdeltagelse”. 
(Taylor, 2019) 

Resultatet af analysen 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Teksten skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) 
Denne model blev præsenteret i 1997 i Enabling Occupation, som blev oversat til dansk i 2002 under titlen 

Fremme af menneskelig aktivitet. På dette tidspunkt hed modellen blot Canadian Model of Occupational 

Performance (CMOP). Modellen blev udviklet ud fra et ønske om at kunne illustrere forbindelsen mellem et 

menneske, dets aktiviteter og de daglige omgivelser. Modellen lægger vægt på at forsyne en ergoterapeut 

med viden om et menneskes aktivitetsudøvelse (performance), men dette til trods så er aktivitetsudøvelsen 

faktisk ikke et begreb i modellen. Aktivitetsudøvelsen skal forstås som resultatet af samspillet mellem 

modellens tre hovedkomponenter: mennesket, dets aktiviteter og omgivelserne (Law et al., 2002). 

Modellens tre hovedkomponenter er opdelt i mindre enheder. Centralt i mennesket findes dets 

spiritualitet, der forstås som en iboende essens af selvet, der bl.a. afføder motivation, selvbestemmelse og 

determinerer personlige valg. Mennesket er derudover opdelt i det fysiske, det kognitive og det affektive. 

Mennesket er indlejret i dets aktiviteter, som er opdelt i produktivitet, fritid og egenomsorg. Rundt om 

menneske og aktiviteter findes omgivelserne, som er opdelt i fysiske, sociale, kulturelle og institutionelle 

omgivelser (Law et al., 2002).  

Der er tale om en dynamisk model, hvor påvirkning af et element vil afføde en reaktion i modellens øvrige 

dele. Tænk f.eks. over, hvilken betydning et skoleskift kan have for et barn. Et skoleskift er en markant 

forandring i barnets omgivelser, hvor der både er tale om ny skole med tilhørende rammer og regler 

(institutionelle omgivelser), nye klassekammerater (sociale omgivelser), nye vaner og sociale spilleregler 

(kulturelle omgivelser) samt ny skolebygning med nye lokaleforhold (fysiske omgivelser). Hvis der er tale 

om et vellykket skoleskift, vil barnet formodentlig opleve glæde og andre positive følelser (affektiv 

påvirkning), hvilket vil influere på barnets skolegang (produktivitet). Denne positive spiral kan i sidste ende 

føre til, at barnet oplever større lyst til at gå i skole og til at udføre sit skolearbejde. Og dermed har den 

oprindelige forandring i omgivelserne haft en positiv betydning for barnets aktivitetsudøvelse. Det 

omvendte ville være på færde, såfremt der var tale om et for barnet negativt skoleskift. 

I 2007 udkom Enabling Occupation II, som blev oversat til dansk i 2008 under titlen Menneskelig aktivitet II. 

Modellen indgår i denne bog og er visuelt stort set uforandret men er omdøbt til CMOP-E (figur 9). E´et står 

for engagement og er tilføjet for at signalere, at modellen kan anvendes til andet og mere end blot at forstå 

et menneskes udøvelse af en specifik aktivitet. Townsend og Polatajko (Polatajko et al., 2008) anfører, at et 

menneske som regel blot udøver en aktivitet af gangen men ikke desto mindre er engageret i adskillige 

aktiviteter i sin hverdag. Et menneske kan f.eks. gå rundt og finde varer i et supermarked og dermed være i 

færd med at udøve aktiviteten at købe ind. Men det samme menneske er jo dybt engageret i en række 

andre aktiviteter som f.eks. arbejde, fritidsaktiviteter, familieaktiviteter osv., som han/hun bare ikke har 
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mulighed for at udøve, mens der købes ind. At være engageret i aktiviteter – eller at have 

aktivitetsengagement – skal derfor forstås som et langt bredere perspektiv på et menneskes 

betydningsfulde aktiviteter, hvorimod aktivitetsudøvelse er et mindre bredt begreb med fokus på 

begyndelse, udførelse og færdiggørelse af en given aktivitet.  

                 

Figur 9: CMOP-E modellen (Polatajko et al., 2008) 

I det tidligere nævnte eksempel med barnet, der skifter skole, er der netop ikke kun sket en forandring i 

måden, hvorpå barnet udfører sit specifikke skolearbejde (aktivitetsudøvelse). Barnet har givet vis også 

opnået et større engagement ift. det at gå i skole. 

CMOP-E har som tidligere nævnt et naturligt slægtskab med de øvrige canadiske ergoterapimodeller: 

Canadian Practice Proces Framework (CPPF), Canadian Model og Client Enablement (CMCE) samt Canadian 

Occupational Performance Model (COPM). Disse modeller hviler på den samme forståelse af menneske, 

aktivitet og omgivelser, og det er derfor naturligt at anvende disse modeller i samspil med hinanden 
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Case: Agnete 
Agnete er 18 år og går i 3. G på et gymnasium i København. Det var nemt for Agnete at gå i folkeskole, og 

hun har også klaret sig rigtigt godt fagligt de to første år på gymnasiet.  Hun har altid været meget 

pligtopfyldende og har gerne ville gøre tingene fuldstændigt rigtigt. Det ønsker hun stadig, men hun har 

fået mere og mere vanskeligt ved at leve op til sine egne idealer pga. tiltagende angstanfald. Hun har så 

ondt i maven det meste af tiden, og oftere og oftere har hun været nødt til at forlade timerne pga. heftig 

hjertebanken og følelsen af ikke at kunne få vejret. Når hun får det sådan, kan hun ikke koncentrere sig om 

det faglige, og hun har kun ét ønske: At komme VÆK! På det sidste er angsten blevet så slem, at hun mange 

dage slet ikke kommer i skole. Hun lader som om, hun tager afsted, men i virkeligheden venter hun bare 

nede ved busstoppestedet, til hendes forældre er taget på arbejde. Så tager hun hjem. Nogle gange prøver 

hun at læse lektier derhjemme i stedet, men ofte ligger hun bare i sin seng. Fysisk ser Agnete ud, som hun 

altid har gjort – bortset fra de sorte rande under øjnene. 

Agnete bor hjemme hos sine forældre i et rækkehus på Østerbro. Faren er arkitekt, og moderen er 

bibliotekar. Hendes forældre er meget bekymrede for Agnete, men de har samtidig svært ved at forstå, 

hvorfor det skal være så vanskeligt for hende – det gik jo let med hendes ældre bror og søster, som begge 

er universitetsstuderende nu. Især faren kan nogle gange synes, at nu må Agnete ”altså stoppe med alt det 

føleri og prøve at koncentrere sig om sin skole igen. Hun har jo evnerne til det”. Agnete er glad for sine 

større søskende men kan ikke helt lade være med at føle et lille stik af misundelse, når hun er sammen med 

dem. ”Jeg kan jo ikke blive sådan” tænker Agnete, når de fortæller, om deres studier og travle liv. 

Agnete har to gode veninder, Kaja og Sara, som også går i gymnasiet. De plejede at mødes tit, gå i byen og 

har endda været på Interrail sammen. Men i de sidste måneder har Agnete aflyst eller trukket sig fra flere 

og flere af deres aftaler. Det er jo ikke fordi, hun ikke gerne vil se dem, men det er så ubehageligt at sidde 

hjemme hos dem – eller endnu værre på et offentligt sted - og føle at ens hjerte er ved at sprænges. Agnete 

tør ikke fortælle dem, hvordan hun har det. Både Kaja og Sara er sådan nogle friske, sporty typer, som har 

overskud til både gymnasium, fritidsarbejde og masser af sociale aktiviteter. ”De gider da ikke blive ved 

med at hænge ud med en kedelig, umulius en som mig”, kan Agnete ikke lade være med at tænke, når de 

fortæller om alt det sjove, de laver. Hun prøver at lade som ingenting, men nogle gange er hun trist resten 

af dagen eller weekenden, hvis hun har været sammen med dem. 

I sidste uge spurgte Agnetes dansklærer, om han måtte tale med hende. Han sagde, at han havde 

bemærket hendes fravær, og at hun ikke virkede glad. Agnete vidste ikke, hvad hun skulle sige, så hun 

havde bare svaret, at der havde været lidt knas derhjemme, men at det nu gik bedre. Hendes lærer havde 

set hende i øjnene og sagt, at ”du skal bare vide, at jeg gerne vil tale med dig, hvis det kan være til nogen 
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hjælp”? Agnete har det dobbelt med dette. På den ene side er hun rigtigt glad for, at hendes lærer udviste 

interesse, og måske ville det faktisk være rart at tale med en anden end sine forældre om problemerne? På 

den anden side set er hun bange for at tale med ham. Bange for at der går hul på æsken med alt det svære. 

I den kommende uge skal Agnete aflevere en større opgave i samfundsfag. Hun burde være begyndt på den 

for længst, og hun har også forsøgt på dette mange gange. Men hver gang hun åbner computeren og vil 

prøve at koncentrere sig om opgaven, begynder det dumme hjerte at galopere. Agnete er ved at være 

panisk ved tanken om, hvorvidt hun overhovedet får lavet opgaven. Hun beslutter sig for at gøre endnu et 

forsøg, men på computeren kan hun se, at hun har fået en mail fra Rektor. I mailen står der, at hun i næste 

uge er indkaldt til en samtale om hendes fravær. Agnete lukker computeren. ”Jeg orker ikke mere” tænker 

hun trist og kryber under dynen. 
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Udfyldt analyseskema til CMOP-E 
Begreb Stikord til begrebet Noter til analysen Noter til hvad der bør 

undersøges nærmere 
(og eventuelt hvordan) 

Personen 
Affektive 

 
”alle sociale og 
følelsesmæssige 
funktioner” (Law et al., 
2002). 

 
Inkluderer både forhold 
til andre mennesker og 
til sig selv 
 

Hvilke følelser udviser 
personen? 
Hvordan agerer 
personen i sociale 
sammenhænge? 
 

Agnete oplever følelser 
som angst, tristhed og 
frustration. Hun føler 
misundelse ift. 
søskende og veninder. 
Hun føler til tider trang 
til at trække sig fra 
sociale sammenhænge. 
 

 

Kognitive 

 
”alle mentale funktioner 
både kognitive og 
intellektuelle” (Law et 
al., 2002). 

 
”Inkluderer perception, 
koncentration, 
hukommelse, forståelse 
og ræsonnering” (Law 
et al., 2002). 
 

Hvordan er personens 
kognition og mentale 
funktioner? 
Hvilke tanker gør 
personen sig? 
 

Agnetes tankemønster 
er præget af stor tvivl 
om egne evner og 
fremtidsudsigter og 
tilsvarende stor 
usikkerhed i forhold til 
hvad andre mennesker, 
tænker om hende. Hun 
oplever problemer med 
at koncentrere sig om 
det faglige. Hun er 
velbegavet, og hjernens 
kognitive processer er 
intakte. 
 

 

Fysiske 

 
”omfatter alle 
sensoriske, motoriske og 
senso-motoriske 
funktioner” (Law et al., 
2002). 

 
Senso-motoriske 
funktioner = samtidig 
anvendelse af sansning 
og motorik, f.eks. at 
gribe en bold, hvor det 
er nødvendigt både at 
se (sanse) bolden og 
gribe den (motorik) 
 

Er der forhold vedr. 
personens fysik, som 
influerer på personens 
aktivitetsudøvelse? 

19årig ung kvinde, der 
oplever fysiske 
angstsymptomer som 
ondt i maven, 
hjertebanken og 
åndedrætsbesvær. 
Dertil problemer med at 
mobilisere energi. 
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Spiritualitet 

 
”iboende essens af 
selvet, egenskaben at 
være et unikt og sandt 
menneske, udtryk for 
vilje, energi og 
motivation, kilde til 
selvbestemmelse og 
personlig kontrol, 
rettesnor for valg” (Law 
et al., 2002). 
 

Hvad kan der udledes 
om netop dette 
menneske? Hvad er 
særligt vigtigt for 
ham/hende? 

Agnete er meget 
pligtopfyldende og 
ønsker, at det hun laver, 
skal være fuldstændigt 
rigtigt. Hun er teenager 
og således i færd med at 
opbygge sin 
voksenidentitet. 
 

 

Aktivitet 
Produktivitet 

 
”aktiviteter, der udgør 
et socialt eller 
økonomisk bidrag eller 
som tilvejebringer et 
økonomisk 
eksistensgrundlag” (Law 
et al., 2002). 
 
Eksempler: 
Leg i barndom, 
skolearbejde, husligt 
arbejde, 
børneopdragelse, 
frivilligt arbejde 
 

Hvilke arbejdsaktiviteter 
har personen? 

Agnete går i 3.G på et 
gymnasium. Hun har 
klaret sig fagligt godt de 
to første år. Hun har på 
tredje år fået 
vanskeligheder med at 
møde op eller blive 
tiden ud. Hendes fravær 
er blevet bemærket, og 
hun er indkaldt til en 
samtale herom af 
skolens ledelse. 
 

 

Fritid 

 
”aktiviteter for 
fornøjelsens skyld” (Law 
et al., 2002). 

 
Eksempler: 
Socialt samvær, kreative 
udfoldelser, 
udendørsaktiviteter, 
spil, sport. 
 

Hvilke fritidsaktiviteter 
har personen? 

Agnetes fritidsliv er pt. 
ikke særligt aktivt. Hun 
har tidligere brugt 
meget tid sammen med 
sine veninder, bl.a. 
været på rejse med 
disse. 
 

Her kunne man f.eks. 
notere: 
Mangler information 
om hvad Agnete plejer 
at bruge sin fritid på 

Egenomsorg 

 
”aktiviteter i forbindelse 
med at klare sig selv” 
(Law et al., 2002). 

Hvordan drager 
personen egenomsorg? 

Sorte rande under 
øjnene tyder på 
manglende søvn. 
Hun har svært ved at 
leve op til sine 
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Eksempler: 
Personlig hygiejne, 
personlige forpligtelser, 
funktionel mobilitet, 
organisering af tid og 
rum 
 

personlige forpligtelser i 
form af lektier og 
fremmøde på 
gymnasiet. 
Den personlige hygiejne 
er tilsyneladende god. 
 

Omgivelser 
Fysiske 

 
”naturlige og 
menneskeskabte 
omgivelser, der består 
af bygninger, veje, 
parker, transportmidler, 
vejrlig og andre 
materielle forhold” (Law 
et al., 2002). 

Hvilke fysiske 
omgivelser færdes 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

Agnete bor hos sine 
forældre i et rækkehus 
på Østerbro. Hun 
færdes i byens rum, 
gader m.v. Hun går på 
et gymnasium i 
København. Da hun bor 
i en storby, er der 
mange og hyppige 
muligheder for 
transport frem og 
tilbage mellem 
gymnasium og hjem. 
 

 

Sociale 

 
”den sociale interaktion 
i dagliglivet” (Law et al., 
2002). 
 

Hvilke sociale 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

Bor hos sine forældre, 
som er bekymrede for 
men også har 
vanskeligheder (især 
faren) med at forstå 
Agnetes problemer. 
Hun har to gode 
veninder. Hun har også 
to ældre søskende, som 
hun er glad for – og 
misundelig på. Agnete 
spejler sig negativt i sine 
sociale omgivelser, da 
hun har svært ved at se, 
hvordan hun kan blive 
lige så vellykket som 
disse. 
 

 

Kulturelle 

 
”etnisk, racemæssig, 
ceremoniel og 
rutinemæssig praksis, 
som er baseret på etik 
og værdi i bestemte 

Hvilke kulturelle 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

Bor i dansk familie på 
Østerbro. Forældrene er 
veluddannede, ældre 
søskende er 
universitetsstuderende, 
så Agnete kommer fra 
en kultur, hvor der er 
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grupper” (Law et al., 
2002). 
 

forventninger til, at man 
uddanner sig på 
akademisk niveau. 
 

Institutionelle 

 
”samfundets 
institutioner og praksis, 
herunder 
beslutningsprocesser, 
procedurer, 
tilgængelighed og andre 
organisatoriske 
elementer” (Law et al., 
2002). 
 

Hvilke institutionelle 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

Går på et gymnasium. 
En dansklærer vil gerne 
hjælpe hende – 
omvendt presser 
skolens ledelse hende 
pga. fravær.   

 

Analysens resultat 
  

 
Agnete er en ung kvinde, som har vanskeligt ved at udøve flere af sine 
betydningsfulde aktiviteter. Hun oplever fysiske angstsymptomer, som 
påvirker hende affektivt i form af en række svært håndterbare følelser som 
tristhed, frustration og misundelse. Dette afstedkommer en trang til at trække 
sig fra sine sociale omgivelser i form af veninder og søskende. Agnete påvirkes 
ligeledes kognitivt. Hun gør sig negative tanker om, hvad andre måtte tænke 
om hende, og hun tvivler i stigende grad på sine egne evner. 
Agnetes spiritualitet omhandler bl.a. at være pligtopfyldende og gøre tingene 
perfekt. Hun er frustreret over ikke at kunne leve op til dette. 
Agnetes produktivitet og væsentligste aktivitet, nemlig at gå i gymnasiet, er 
påvirket af ovenstående i en sådan grad, at hun er på nippet til at give helt op. 
Hun kæmper og forsøger at finde på løsninger til at følge med i det faglige, 
men det er vanskeligt for hende pga. angstsymptomerne og de heraf afledte 
tanker og følelser.  
Agnetes trang til at trække sig fra sine sociale omgivelser pga. frygt for at 
opleve angst eller føle sig utilstrækkelig påvirker hendes fritidsaktiviteter i en 
grad, så disse ligger næsten stille. Agnete har tilsyneladende ikke problemer 
med at opretholde sin fysiske egenomsorg, men hendes søvnmønster er 
forstyrret. 
Agnete bor hos sin mor og far, som er bekymrede for men også udviser 
manglende forståelse for Agnetes problemer. I familien er det normen at tage 
lange, videregående uddannelser (kulturel omgivelse). Hun går på et 
gymnasium, hvor der er nogle forventninger til fremmøde og deltagelse. Hun 
har en dansklærer, som udviser parathed til at ville hjælpe hende, men hun 
presses omvendt af gymnasiets ledelse pga. sit fravær (institutionel 
omgivelse). 

Teksterne skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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Ergoterapeutisk intervention på baggrund af den udarbejdede analyse 
Analysen forsyner ergoterapeuten med en mængde information, som kan anvendes til den efterfølgende 

intervention. Analysen afslører bl.a., at 

• der er tale om en affektiv påvirkning (angst), som påvirker Agnete både kognitivt og fysisk i en negativ 

spiral. Hun tænker i stigende grad over andres opfattelse af hendes person, og hun fælder hårde 

domme over sig selv. 

• Agnete har svært ved at efterleve den del af sin spiritualitet, som omhandler at honorere de krav, hun 

stiller til sig selv. Dette forstærkes af de kulturelle omgivelser – både familiens normer om lange, 

akademiske uddannelser og samfundets forventninger om uddannelse og bidrag til arbejdsmarked – 

med det resultat, at Agnete oplever magtesløshed. 

• Agnete har store vanskeligheder med at udøve sine daglige aktiviteter. Hun udebliver fra gymnasiet, 

hendes fritidsliv er sat på standby og hun trækker sig fra aktiviteter i sociale sammenhænge. Dermed er 

hendes samlede aktivitetsengagement under pres. 

• Agnete har ressourcer i form af at være velbegavet, have tidligere gode erfaringer med at gå i skole, 

være i stand til at indgå i og opretholde sociale relationer, være i stand til at opretholde sin 

egenomsorg 

• der er endvidere ressourcer at hente i Agnetes sociale omgivelser i form af veninder, søskende, 

bekymrede forældre og en bekymret lærer. 

 

Ovenstående information kan en ergoterapeut anvende, når der planlægges en intervention. En 

ergoterapeutisk intervention vil altid være rettet mod et aktivitetsproblem. I dette tilfælde vil det være 

nærliggende at antage, at aktivitetsproblemet vil omhandle ”at gå i gymnasiet”. Ergoterapeuten vil derfor 

forsøge at afhjælpe dette aktivitetsproblem f.eks. ved at hjælpe Agnete til at strukturere, overskue og 

gennemføre sin skolegang. Når en ergoterapeut ønsker at engagere en klient, sker det ved at foretage sig 

noget og ikke blot snakke (Polatajko et al., 2008). Ergoterapeuten og Agnete kunne derfor samarbejde om 

og aftale at Agnete skal gå eller løbe en tur forud for sit skolearbejde. Derved påvirkes Agnete fysisk, og hun 

vil erfare, at denne fysiske påvirkning vil brede sig til såvel det affektive (bedre humør) og det kognitive 

(mere positive tanker). Den ergoterapeutiske intervention vil på den måde søge at erstatte den negative 

spiral med en positiv med henblik på et øget aktivitetsengagement. 

Ergoterapeuten kunne endvidere undervise Agnete i angstreducerende teknikker, som hun kan anvende i 

løbet af sin skoledag. Hvis Agnete kommer igennem en hel skoledag på trods af angst undervejs, vil dette 

være en succesoplevelse, som kan bidrage til at den positive spiral forstærkes. 
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Ergoterapi er ikke noget quick fix, sådan som det måske kunne lyde i eksemplet ovenfor. I virkelighedens 

verden, vil en terapi været langt mere facetteret og ofte bevæge sig frem og tilbage i et ujævnt tempo, som 

det ligger uden for denne analyseguides intentioner at redegøre for. 
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Tomt analyseskema til CMOP-E 
Begreb Stikord til begrebet Noter til analysen Noter til hvad der bør 

undersøges nærmere 
(og eventuelt hvordan) 

Personen 
Affektive 

 
”alle sociale og 
følelsesmæssige 
funktioner” (Law et al., 
2002). 

 
Inkluderer både forhold 
til andre mennesker og 
til sig selv 
 

Hvilke følelser udviser 
personen? 
Hvordan agerer 
personen i sociale 
sammenhænge? 
 

  

Kognitive 

 
”alle mentale funktioner 
både kognitive og 
intellektuelle” (Law et 
al., 2002). 

 
”Inkluderer perception, 
koncentration, 
hukommelse, forståelse 
og ræsonnering” (Law 
et al., 2002). 
 

Hvordan er personens 
kognition og mentale 
funktioner? 
Hvilke tanker gør 
personen sig? 
 

  

Fysiske 

 
”omfatter alle 
sensoriske, motoriske og 
senso-motoriske 
funktioner” (Law et al., 
2002). 

 
Senso-motoriske 
funktioner = samtidig 
anvendelse af sansning 
og motorik, f.eks. at 
gribe en bold, hvor det 
er nødvendigt både at 
se (sanse) bolden og 
gribe den (motorik) 
 

Er der forhold vedr. 
personens fysik, som 
influerer på personens 
aktivitetsudøvelse? 

  

Spiritualitet 

 

Hvad kan der udledes 
om netop dette 
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”iboende essens af 
selvet, egenskaben at 
være et unikt og sandt 
menneske, udtryk for 
vilje, energi og 
motivation, kilde til 
selvbestemmelse og 
personlig kontrol, 
rettesnor for valg” (Law 
et al., 2002). 
 

menneske? Hvad er 
særligt vigtigt for 
ham/hende? 

Aktivitet 
Produktivitet 

 
”aktiviteter, der udgør 
et socialt eller 
økonomisk bidrag eller 
som tilvejebringer et 
økonomisk 
eksistensgrundlag” (Law 
et al., 2002). 
 
Eksempler: 
Leg i barndom, 
skolearbejde, husligt 
arbejde, 
børneopdragelse, 
frivilligt arbejde 
 

Hvilke arbejdsaktiviteter 
har personen? 

  

Fritid 

 
”aktiviteter for 
fornøjelsens skyld” (Law 
et al., 2002). 

 
Eksempler: 
Socialt samvær, kreative 
udfoldelser, 
udendørsaktiviteter, 
spil, sport. 
 

Hvilke fritidsaktiviteter 
har personen? 

  

Egenomsorg 

 
”aktiviteter i forbindelse 
med at klare sig selv” 
(Law et al., 2002). 

 
Eksempler: 

Hvordan drager 
personen egenomsorg? 
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Personlig hygiejne, 
personlige forpligtelser, 
funktionel mobilitet, 
organisering af tid og 
rum 
 

Omgivelser 
Fysiske 

 
”naturlige og 
menneskeskabte 
omgivelser, der består 
af bygninger, veje, 
parker, transportmidler, 
vejrlig og andre 
materielle forhold” (Law 
et al., 2002). 

Hvilke fysiske 
omgivelser færdes 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

  

Sociale 

 
”den sociale interaktion 
i dagliglivet” (Law et al., 
2002). 
 

Hvilke sociale 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

  

Kulturelle 

 
”etnisk, racemæssig, 
ceremoniel og 
rutinemæssig praksis, 
som er baseret på etik 
og værdi i bestemte 
grupper” (Law et al., 
2002). 
 

Hvilke kulturelle 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

 
 

 

Institutionelle 

 
”samfundets 
institutioner og praksis, 
herunder 
beslutningsprocesser, 
procedurer, 
tilgængelighed og andre 
organisatoriske 
elementer” (Law et al., 
2002). 
 

Hvilke institutionelle 
sammenhænge, indgår 
personen i? Hvilken 
betydning har dette for 
aktiviteten? 

  

Analysens resultat 
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Teksterne skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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Values and Meaning in Occupation (ValMO) 
ValMO-modellen er en svensk ergoterapimodel, der har været under udvikling siden 1992. Den blev første 

gang internationalt præsenteret i artikelform i 2001 (Persson et al., 2001). I 2016 udkom en egentlig 

lærebog, som blev oversat til dansk i 2017 under titlen ValMO Modellen. Et redskab til aktivitetsbaseret 

ergoterapi. Heri beskrives ergoterapiens opgave som ”ansvar for at gøre det muligt for folk at kunne gøre 

det, de vil, har brug for og på den måde de ønsker” (Erlandsson & Persson, 2017). Den ergoterapeutiske 

ekspertise forklares som at kunne ”forstå, kunne analysere og muliggøre betydningsfulde aktiviteter, som 

bidrager til folks oplevelse af sundhed” (Erlandsson & Persson, 2017). ValMO modellen skal derfor forstås 

som et redskab til at kunne efterleve såvel ergoterapiens opgave som den ergoterapeutiske ekspertise. 

ValMO-modellen retter i særlig grad sit fokus mod at forstå den mening, som et menneske tillægger sine 

aktiviteter. For at kunne forstå denne mening, er det ifølge Erlandsson & Persson nødvendigt at forstå de 

bagvedliggende værdier, som kommer til udtryk, når en aktivitet udføres. Et eksempel kunne være en 

overdrevent muskuløs mand, som bruger mange timer ugentligt i et Fitnesscenter. Hvorfor har denne 

aktivitet mon så stor betydning for ham? Og hvad er det mon, der driver ham til kontinuerligt at søge efter 

at udvikle sin muskulatur yderligere? Vi vender tilbage til eksemplet om lidt. 

ValMO-modellen er struktureret i tre såkaldte triader: Aktivitetstriaden, værditriaden og perspektivtriaden 

(figur 10). Aktivitetstriaden består af person, opgave og omgivelser. Aktivitetstriaden omhandler dermed 

”de evige tre”, dog med den afvigelse, at der her tales om ”opgave” i stedet for ”aktivitet”. I ValMO-

modellen forstås opgave som den generelle opfattelse af hverdagens potentielle gøremål. Hvis et 

menneske vælger at udføre opgaven, bliver denne observerbar og transformeres derved ifølge ValMO 

modellen til en aktivitet. En aktivitet er i denne sammenhæng derfor personlig og observerbar.  
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Aktivitetstriaden Værditriaden Perspektivtriaden 

 

Person 

 

 

 

Opgave 

 

 

 

Omgivelser 

 

 

                  Konkret 

 

 

 

                 Socio-symbolsk 

 

 

 

                 Selvbelønnende 

 

Makro 

 

 

 

Meso 

 

 

 

Mikro 

 

Figur 10: De tre triader, som udgør et centralt element af ValMO modellen. Forfatterne har valgt en anderledes grafisk fremstilling 

end i lærebogen (Erlandsson & Persson, 2017). Indholdsmæssigt er der ingen ændringer foretaget. 

 

Aktiviteter inddeles i ValMO i kategorierne omsorg, arbejde, lege (gøre) og rekreative (være) aktiviteter. 

Kategorierne lege og rekreative er begge aktiviteter som et menneske holder af at udføre. 

Legeaktiviteterne indeholder imidlertid et mere aktivt og gørende element, hvor de rekreative aktiviteter i 

højere grad omhandler at være til stede i noget. Det kunne f.eks. være ”at deltage i et boldspil”(leg) og at 

”drikke kaffe i haven” (rekreativt).  

De fire kategorier er absolut ikke statiske. Forfatterne understreger, at det er den personlige oplevelse, som 

er afgørende for, hvor en given aktivitet bør kategoriseres (Erlandsson & Persson, 2017). Hvis den ovenfor 

nævnte bodybuilder synes, at han drager omsorg for sig selv ved at træne, så hører aktiviteten til i denne 

kategori. Og hvis han gør det for sjov skyld – ja, så vil aktiviteten kategoriseres som en leg. 

Værditriaden illustrerer, hvorledes aktiviteter kan indeholde en konkret, en socio-symbolsk og en 

selvbelønnende værdi. Ofte vil en aktivitet indeholde alle tre værdier, men nogle vil måske have en større 

vægtning end andre. I eksemplet med bodybuilderen vil aktiviteten have en konkret værdi (større muskler), 

en socio-symbolsk værdi (den måde hvorpå han ser sig selv og opfattes af andre i de sociale cirkler, hvor 

han færdes) samt en selvbelønnende værdi (velbehag i kroppen efter træning, glæde ved det han ser i 

spejlet). Hvis bodybuilderen på et tidspunkt udvikler et aktivitetsproblem ift. til at træne og dermed får 

brug for ergoterapi, kan ergoterapeuten først hjælpe ham til at gøre det han vil, og på den måde som han 

ønsker, hvis ergoterapeuten er i stand til at forstå de værdier der ligger bag aktivitetsudøvelsen. ValMO-

modellen lancerer begrebet på langt sigt falsk værdi om situationer, hvor et menneske finder en 
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umiddelbar løsning på et aktivitetsproblem (men undgår at forholde sig til årsagen til aktivitetsproblemet), 

og hvor løsningen på længere sigt viser sig at være begrænsende for personens livsudfoldelse (Erlandsson & 

Persson, 2017). 

Perspektivtriaden beskriver tre forskellige men dog forbundne tidsperspektiver, hvorigennem aktivitet kan 

betragtes. Først er der makroperspektivet, som er de store livsvalg, der påvirker både personen selv og 

dennes omgivelser i mange år fremover. Dernæst er det der mesoperspektivet som omhandler aktiviteter 

på daglig, ugentlig eller regulær basis. Og endelig er der mikropespektivet, hvor en aktivitet opdeles i 

handlinger (dele af aktiviteten) og operationer (dele af handlingen). De tre tidsperspektiver påvirker 

hinanden indbyrdes både oppefra og ned og nedefra og op (Erlandsson & Persson, 2017). 

ValMO modellen konkretiserer/opdeler ikke omgivelserne som CMOP-E og MOHO. Der er derfor ”fri leg”, 

når omgivelserne skal beskrives, men det kan anbefales atl relatere til aktiviteten. Et bud kan derfor være 

at forholde sig til, om omgivelserne er fremmende, hæmmende eller neutrale for aktivitetsudøvelsen 

ValMO-modellen har ikke noget naturligt slægtskab med de her nævnte andre ergoterapeutiske modeller. 

Den kan dermed anvendes som ”sin egen” og/eller som et supplement til den analytiske forståelse, som en 

ergoterapeut opnår ved at anvende CMOP-E eller MOHO. 
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Case: Jesper. 
Jesper er 42 år. Han bor i et rækkehus i Helsingør, hvor han også er født og opvokset. Han er fraskilt fra Lisa, 

som bor i samme nabolag sammen med deres to døtre. De to piger er fast hos Jesper hver anden weekend, 

men de kommer meget ofte på besøg, når de nu bor så tæt på. Og nogle gange overnatter de også 

”uanmeldt” hos ham. Både Jesper og Lisa er glade for ordningen omkring deres børn og synes, at det 

fungerer fint. Jesper har mange venner og bekendte, hvoraf størstedelen bor i Helsingør eller nærheden 

heraf. Han er tit sammen med sine venner, både hjemme hos hinanden eller på byens mødesteder.  

Jesper er uddannet folkeskolelærer og fungerer som klasselærer for de sidste skoletrin. Han er meget glad 

for at undervise og for kontakten med eleverne i det hele taget. Jesper kan rigtigt godt lide følelsen af at 

være ”ham, der ved det hele”, som en elev en gang kaldte ham. Og han finder det så interessant og 

livsbekræftende at se, hvordan konturerne af den voksne person begynder at træde frem, når børnene 

holder op med at være børn og begynder deres teenager-liv. Jesper er med i flere grupper på Facebook, 

som omhandler lærergerningen, og hvor samfund, didaktik og psykologi livligt debatteres. 

For 7 måneder siden var Jesper involveret i en færdselsulykke. Han var på cykel og blev ramt af en minibus, 

der skulle svinge til højre. Jesper har stadig mén efter ulykken. Han fik opereret sit knæ, men operationen 

var ikke helt vellykket, så han har svært ved at bøje knæet, og han halter lidt, når han går. Han har også 

svært ved at bruge højre tommelfinger med det resultat, at han ofte taber de genstande, som han skal 

gribe om. Irriterende, især hvis grebet svigter om et fyldt glas! Derudover døjer han med smerter og stivhed 

i nakken. Han har også lidt problemer med korttidshukommelsen, om end dette går meget bedre nu end 

lige efter ulykken.  

For Jesper var der afgørende hurtigst muligt at komme i gang med sit arbejde efter ulykken. Timetallet er 

gradvist blevet trappet op, og for tre uger siden kunne han som en statusopdatering på Facebook stolt 

skrive ”The Boss is back. Full time”. Han smiler ved tanker om de 147 likes han fik. Han er godt nok træt, nu 

hvor han arbejder fuld tid, og han når ikke så meget andet end arbejdet. Nogle af hans venner er begyndt at 

”knurre” lidt over det, men de ved jo godt, hvad han har været igennem. 

Lægerne har rådet ham til at gå til fitness og bruge det dårlige ben mest muligt. Lige efter operationen 

forsøgte Jesper at imødekomme dette, men han holdt hurtigt op med at komme. Han brød sig ikke om 

musikken og stemningen i centret, som han syntes var kunstig og ”hysterisk”. Han kunne ikke rigtigt mærke 

nogle resultater, og han kom også til at føle sig så kvabset og tøndeformet i omklædningsrummet, når han 

skulle klæde om eller gå i bad efter træningen. Han er i stedet begyndt at tage byens busser og nogle gange 

en taxa, når han skal frem og tilbage mellem sine gøremål. Han laver selv mad men har efter ulykken valgt 

at betale sig fra rengøring i hjemmet. 
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Jesper har en stor passion, der stjæler en god del af hans fritid. Han elsker at se film i biografen, især film af 

den mere intellektuelle og tænksomme slags. Han har en god ven, Mads, som deler samme passion. Jesper 

har nogle gange svært ved at afgøre, om det er selve det at se filmen eller bagefter at sidde sammen med 

Mads og dechifrere filmens handling, plot og replikker, som er det bedste. ”Bare man dog kunne 

genoptræne sit knæ ved at se film”, tænker Jesper og smiler lidt 

Og så er der Mie. Det er en date, som Jesper har haft kørende i nogle måneder. Måske det faktisk kunne gå 

hen og blive seriøst? Mie har foreslået, at de skal cykle til Hornbæk, drikker hvidvin og spise lækker fisk en 

dag, men Jesper tvivler på, om knæet kan holde til det? Ærgerligt, for han kunne faktisk rigtigt godt lide at 

cykle inden ulykken. 
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Udfyldt analyseskema til ValMO 
Begreb Stikord til begrebet Egne noter til analysen Egne noter til hvad 

der bør undersøges 
nærmere (og 
eventuelt hvordan) 

Aktivitetstriaden 
Person 

 
”forudsætninger, 
præferencer, erfaringer og 
adfærd” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 
 

Oplysninger om 
personen? 

Jesper er en mand på 42 
år. Han er uddannet 
folkeskolelærer og 
meget dedikeret til sit 
arbejde. Han trives især 
med intellektuelle 
aktiviteter. Han er et 
meget socialt menneske 
med venner, familie og 
(måske) kæreste. 

 

Opgave 

 
”ting man kan gøre i løbet 
af hverdagen” (Erlandsson 
& Persson, 2017). 
 

 
”varierer i karakter og 
antal og tjener både som 
stimuli og som krav” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 
 
 
Aktivitet 

 
når en opgave vælges og 
udføres af en person 

 
 

Hvilke opgaver mødes 
personen af i sin 
hverdag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfatter personen 
opgave som krav eller 
stimuli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke opgaver 
realiserer personen til 
aktiviteter? Er der 

Jesper mødes af en 
række opgaver i sin 
hverdag: Arbejde, lave 
mad, gøre rent, 
transport fra A til B, 
genoptræning, gå i 
biografen, indgå i socialt 
samvær, være sammen 
med sine børn, anvende 
sociale medier, gå på 
dates 
 
Arbejdet er for Jesper i 
høj grad en stimulus, 
hvorimod 
genoptræningen 
opfattes som et krav 
 
 
Jesper vælger især at 
realisere opgaven 
arbejde og prioriterer 
dette så højt, at han 
tilsidesætter andre 
opgaver. Han passer 
sine børn, dater, går i 
biografen og anvender 
sociale medier. Han 
kommer fra A til B med 
offentlige 
transportmidler eller 
Taxa. 
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opgaver, som ikke 
realiseres til 
aktiviteter? 

Han genoptræner ikke 
sit ben, han gør ikke 
rent og han er mindre 
sammen med sine 
venner end tidligere. 

Omgivelser 

 
muligheder, krav, 
begrænsninger og 
udfordringer 
 

Hvilke omgivelser 
færdes personen i? 
Hvordan påvirker 
omgivelserne person 
og aktivitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesper har et stort 
socialt netværk at 
trække på. Han bor og 
færdes i et miljø, hvor 
han er opvokset og føler 
sig hjemme.  
Han mødes af de - 
formelle som uformelle 
- krav, som samfundet 
stiller til voksne om at 
indgå i 
arbejdsmarkedet.  
Der er 
genoptræningsfaciliteter 
til rådighed men miljøet 
i træningscenteret 
virker som en 
begrænsning for Jespers 
motivation. 

 

Værditriaden 
Udvælg 
 
- Aktiviteter, som har størst betydning for personen 

 
- Opgaver, som det er vanskeligt for personen at omsætte til aktiviteter 

 
Konkrete 

 
”det konkrete, synlige 
udfald af en aktivitet” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
produkter, kapaciteter, 
evner 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalgte aktiviteters 
konkrete værdi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdet: At eleverne 
lærer noget og udvikler 
sig som mennesker 
Biografen: Se filmen og 
udvikle sin intellektuelle 
horisont via samtaler 
med Mads 
 
Sociale medier: De 
konkrete opslag på egen 
væg eller i grupper 
 
Genoptræning: Ser ikke 
noget resultat 
 
Jesper tager bus/Taxa, 
når han skal omkring og 
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På langt sigt falsk værdi 
 
udførelse af en aktivitet på 
en måde, så man undgår 
ubehagelige følelser men 
med fremtidige 
konsekvenser 
 

 
 
 
 
 
Er der aktiviteter, som 
indeholder en på langt 
sigt falsk værdi? 

slipper dermed for de 
ubehagelige følelser 
som opstår i 
træningscenteret 
 
Han betaler sig fra 
rengøring og slipper 
dermed for at blive 
konfronteret med sin 
egen reducerede 
kunnen. 

Sociosymbolske 

 
”aktiviteters mindre 
åbenlyse eller mere 
indirekte værdi” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
”samspillet mellem det 
personlige, det socio-
kulturelle og det universelle 
niveau” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 

 
”kanal for nonverbal 
kommunikation med 
omgivelserne – give udtryk 
for identitet og relation til 
omverden” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 

 
”oplevelsen af 
samhørighed og 
identifikation med 
subgruppe” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 
 

Udvalgte aktiviteters 
sociosymbolske værdi? 

Arbejdet: Føle sig som 
”ham, der ved det hele” 
eller ”the Boss” – opleve 
en vis status  
Biografen: Opleve sig 
som film-nørd (sammen 
med Mads), identificere 
sig som en med 
interesse for 
intellektuelle film 
Sociale medier: 
Signalere samhørighed 
med sit arbejde, føle sig 
som en del af et fagligt 
fællesskab 
Genoptræning: Føler sig 
kvabset og tøndeformet 
og fremmedgjort i det 
”hysteriske miljø” 

 

Selvbelønnende 
 
den umiddelbare 
belønning, som udførelsen 
af en aktivitet giver – 
glæde og/eller nydelse 
 

Udvalgte aktiviteters 
selvbelønnende 
værdi? 

Arbejdet: Bliver glad, 
når eleverne lærer og 
udvikler sig 
Biografen: Finde glæde 
og nydelse ved at se film 
og ved det 
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efterfølgende samvær 
med Mads 
Sociale medier: Bliver 
glad, når han høster 
likes på FB 
Genoptræning: Ingen 
selvbelønnende værdi. 

Perspektivtriaden 
Makro – Livsforløbet 

 
”Et menneskes 
aktivitetsrepertoire 
gennem hele livet” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
Aktiviteter opdeles i 

-          Omsorg 
*omsorg for andre 
*egenomsorg 

-          Arbejde 
*lønnet 
*ulønnet 

-          Leg 
*gøre 

-          Rekreative 
*være 

 

 
De store valg gennem 
tilværelsen 
 

Hvilke store livsvalg 
har personen truffet? 
Hvilke konsekvenser 
har dette haft? 
 
 
Tegner der sig noget 
mønster om 
personens aktiviteter? 
Er nogle former for 
aktivitet mere 
fremtrædende end 
andre? 

Jesper har truffet i hvert 
fald tre store livsvalg:  

- at uddanne sig 
til og arbejde 
som 
folkeskolelærer 

- at gifte sig og få 
børn 

- at blive boende i 
den by, hvor 
han er født og 
opvokset. 

Disse store livsvalg 
influerer på Jespers 
hverdag og aktiviteter, 
som er præget af såvel 
velkendte aktiviteter 
som velkendte 
omgivelser, både fysisk 
og socialt. 
 
Betydningen af det 
lønnede arbejde er for 
Jesper så stor, at han 
drager mindre omsorg 
både for sig selv og sine 
sociale relationer end 
før ulykken.  
 
At se film kan for 
Jespers vedkommende 
anskues som en 
rekreativ aktivitet, 
hvorimod at dechifrere 
filmen efterfølgende 
sammen med Mads kan 
anskues som en legende 
aktivitet. Begge dele 
giver Jesper glæde og 
nydelse. 
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Meso – Hverdagen 

 
de daglige eller jævnligt 
tilbagevendende aktiviteter 
 

Hvilke aktiviteter 
betyder eller fylder 
mest i personens 
hverdag? 

 
Er der sket 
forandringer i 
aktiviteterne på dette 
niveau? 
 

De aktiviteter som 
fylder mest i Jespers 
hverdag er det lønnede 
arbejde, at indgå i 
socialt samvær og at se 
film i biografen. Han ser 
sit sociale netværk 
mindre end inden 
ulykken. 

 

Mikro - Forløb i udførelse 
af den enkelte aktivitet 

 

 
Handlinger 
dele af en aktivitet, f.eks. 
”drikke kaffe” som en del af 
aktiviteten ”at spise 
morgenmad” 
 
Operationer 
de enkelte dele som 
opbygger handlingerne, 
f.eks. ”gribe om 
kaffekoppen” som en del af 
”drikke kaffe” 

Er der særligt at 
bemærke vedr. 
personens udførelse af 
den enkelte aktivitet? 
 
 
Er der handlinger eller 
operationer, som er 
vanskelige for 
personen at udføre? 
 

 
 
 
 
 
 
Han har vanskeligheder 
med operationer, hvor 
greb med højre hånd 
indgår. 

 

Analysens resultat 

 Jesper er en 42årig folkeskolelærer, som døjer med mén efter en 
trafikulykke. Han har især problemer med en operation som at bøje sit ene 
knæ og derved gå normalt. Derudover besværliggøres en del af hans 
daglige aktiviteter, hvis de indeholder handlinger eller operationer, hvor 
greb indgår. Hans omgivelser består bl.a. af sine to børn og et stort socialt 
netværk. Han bor og færdes i et for ham trygt og velkendt lokalmiljø. 
 
Den aktivitet, som indeholder den største værdi og mening i Jespers liv, er 
hans arbejde. Arbejdet indeholder for Jesper både en konkret, en 
selvbelønnende og især en socio-symbolsk værdi. Han er derfor meget 
dedikeret til og identificerer sig i høj grad med det at være folkeskolelærer. 
Jespers store fritidspassion er at se film i biografen. Han finder glæde og 
nydelse ved denne aktivitet, som derved indeholder en selvbelønnende 
værdi men også en socio-symbolsk værdi i form af intellektuel 
samhørighed. 
 
Jesper følger ikke lægernes råd om at genoptræne sit dårlige ben. Han kan 
ikke få øje på den konkrete værdi af genoptræningen, som heller ikke 
opleves indeholdende en selvbelønnende og slet ikke nogen socio-
symbolsk værdi. Han føler sig fremmed og utilpas i træningscenteret. 
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At tage offentlige transportmidler eller Taxa frem for at gå/cykle og at 
betale sig fra den hjemlige rengøring må siges at være aktiviteter eller 
strategier, som indeholder en på langt sigt falsk værdi. Hans ben/knæ 
bliver ikke bedre af inaktivitet, tværtimod. Og når Jesper bruger penge på 
transport og rengøring, vil han dermed også frarøve sig selv muligheden 
for at deltage i andre aktiviteter, som koster tilsvarende penge. 
 
Jesper har truffet et valg på makroniveau om at uddanne sig til og arbejde 
som folkeskolelærer. Han identificerer sig i høj grad med sit arbejde og 
prioriterer det så højt, at der er en risiko for at det på sigt kan komme til at 
gå ud over hans aktiviteter på mesoniveau, hvor han i øjeblikket 
nedprioriterer det sociale samvær. 

Teksterne skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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Ergoterapeutisk intervention på baggrund af den udarbejdede analyse 
Analysen forsyner ergoterapeuten med en mængde information, som kan anvendes til den efterfølgende 

intervention. Analysen afslører bl.a., at  

• den genoptræning, som Jesper er blevet tilrådet, oplever han uden nogen særlig værdi og derfor 

udfører han den ikke 

• Jesper har udviklet strategier til at gennemføre aktiviteter som indeholder på langt sigt falske værdi, og 

som dermed risikerer at begrænse hans livsudfoldelse 

• Jesper trives med intellektuelle aktiviteter, som for ham indeholder såvel selvbelønnende som socio-

symbolske værdier  

• Jesper prioriteter sit arbejde så højt, at der er en risiko for, at det går ud over hans sociale liv. 

• Jesper har mange ressourcer: Han er velbegavet, veluddannet og har mange års erhvervserfaring. Han 

færdes og trives i et trygt og velkendt lokalmiljø og har mange sociale kontakter.  

 

Ovenstående information kan en ergoterapeut anvende, når der planlægges en intervention. Her er det 

nærliggende at antage, at en intervention vil rette sig imod at udvikle en form for genoptræning, som 

Jesper vil have lyst til at engagere sig i, således at nuværende aktivitetsproblemer kan afhjælpes og nye 

aktivitetsproblemer forhindres i at opstå.  

En måde at få Jesper engageret i den fysiske genoptræning af benet kunne være at appellere til hans 

intellekt. Det kunne tænkes, at der for Jesper ville være tale om en både selvbelønnende og socio-symbolsk 

værdi, hvis genoptræningen af benet bl.a. foregik via orienteringsløb eller geocaching. I sådanne former for 

fysisk udfoldelse udfordres såvel intellekt som fysik. Han kan have klædt om hjemmefra, og hvis han vælger 

at gøre dette i et klubhus, vil stemningen i denne sammenhæng være meget anderledes end den, som han 

oplever i fitnesscenteret. Orienteringsløb/geocaching kan ikke stå alene som genoptræning, men dette 

kunne måske fungere som nøgle til at vække Jespers engagement i genoptræningen. 

Hvis en af Jespers sociale kontakter måtte have interesse for ovennævnte, kunne vedkommende deltage 

sammen med Jesper, og aktiviteten kunne dermed også bidrage til at styrke Jespers sociale liv. 

Ergoterapeuten har på grund af analysen mulighed for at tale med Jesper om ”tisse-i-bukserne-effekten” af 

de aktiviteter, som indeholder en på langt sigt falsk værdi og sammen kan de dermed forsøge at udvikle 

andre og mere hensigtsmæssige måder at løse aktivitetsproblemerne på. 
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Tom analyseguide: ValMO 
Begreb Stikord til begrebet Egne noter til analysen Egne noter til hvad 

der bør undersøges 
nærmere (og 
eventuelt hvordan) 

Aktivitetstriaden 
Person 

 
”forudsætninger, 
præferencer, erfaringer og 
adfærd” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 
 

Oplysninger om 
personen? 

  

Opgave 

 
”ting man kan gøre i løbet 
af hverdagen” (Erlandsson 
& Persson, 2017). 
 

 
”varierer i karakter og 
antal og tjener både som 
stimuli og som krav” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 
 
 
Aktivitet 

 
når en opgave vælges og 
udføres af en person 

 
 

Hvilke opgaver mødes 
personen af i sin 
hverdag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfatter personen 
opgave som krav eller 
stimuli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke opgaver 
realiserer personen til 
aktiviteter? Er der 
opgaver, som ikke 
realiseres til 
aktiviteter? 
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Omgivelser 

 
muligheder, krav, 
begrænsninger og 
udfordringer 
 

Hvilke omgivelser 
færdes personen i? 
Hvordan påvirker 
omgivelserne person 
og aktivitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Værditriaden 
Udvælg 
 
- Aktiviteter, som har størst betydning for personen 

 
- Opgaver, som det er vanskeligt for personen at omsætte til aktiviteter 

 
Konkrete 

 
”det konkrete, synlige 
udfald af en aktivitet” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
produkter, kapaciteter, 
evner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalgte aktiviteters 
konkrete værdi? 
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På langt sigt falsk værdi 
 
udførelse af en aktivitet på 
en måde, så man undgår 
ubehagelige følelser men 
med fremtidige 
konsekvenser 
 

Er der aktiviteter, som 
indeholder en på langt 
sigt falsk værdi? 

Sociosymbolske 

 
”aktiviteters mindre 
åbenlyse eller mere 
indirekte værdi” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
”samspillet mellem det 
personlige, det socio-
kulturelle og det universelle 
niveau” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 

 
”kanal for nonverbal 
kommunikation med 
omgivelserne – give udtryk 
for identitet og relation til 
omverden” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 

 
”oplevelsen af 
samhørighed og 
identifikation med 
subgruppe” (Erlandsson & 
Persson, 2017). 
 

Udvalgte aktiviteters 
sociosymbolske værdi? 

  

Selvbelønnende 
 
den umiddelbare 
belønning, som udførelsen 
af en aktivitet giver – 
glæde og/eller nydelse 
 

Udvalgte aktiviteters 
selvbelønnende 
værdi? 

  

Perspektivtriaden 
Makro – Livsforløbet 

 

Hvilke store livsvalg 
har personen truffet? 
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”Et menneskes 
aktivitetsrepertoire 
gennem hele livet” 
(Erlandsson & Persson, 
2017). 

 
Aktiviteter opdeles i 

-          Omsorg 
*omsorg for andre 
*egenomsorg 

-          Arbejde 
*lønnet 
*ulønnet 

-          Leg 
*gøre 

-          Rekreative 
*være 

 

 
De store valg gennem 
tilværelsen 
 

Hvilke konsekvenser 
har dette haft? 
 
 
Tegner der sig noget 
mønster om 
personens aktiviteter? 
Er nogle former for 
aktivitet mere 
fremtrædende end 
andre? 

Meso – Hverdagen 

 
de daglige eller jævnligt 
tilbagevendende aktiviteter 
 

Hvilke aktiviteter 
betyder eller fylder 
mest i personens 
hverdag? 

 
Er der sket 
forandringer i 
aktiviteterne på dette 
niveau? 
 

  

Mikro - Forløb i udførelse 
af den enkelte aktivitet 

 

 
Handlinger 
dele af en aktivitet, f.eks. 
”drikke kaffe” som en del af 
aktiviteten ”at spise 
morgenmad” 
 
Operationer 
de enkelte dele som 
opbygger handlingerne, 
f.eks. ”gribe om 
kaffekoppen” som en del af 
”drikke kaffe” 

Er der særligt at 
bemærke vedr. 
personens udførelse af 
den enkelte aktivitet? 
 
 
Er der handlinger eller 
operationer, som er 
vanskelige for 
personen at udføre? 
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Analysens resultat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Teksterne skrevet i venstre kolonne, er citater eller små uddrag taget direkte fra de anvendte lærebøger.  
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En case - tre resultater – to perspektiver 
Nedenfor ses en case, omhandlende Gerda. To ergoterapeuter har efterfølgende udarbejdet analyser af 

casen på baggrund af såvel MOHO, CMOP-E samt ValMO. Formålet med at bringe analyser af den samme 

case er at synliggøre, hvordan modellerne belyser noget forskelligt (tabel 6). 

Anvendt model MOHO CMOP-E ValMO 

Hvad der særligt 

belyses 

Gerdas motivation for 

aktivitet og hvordan 

denne er påvirket, samt 

hendes risiko for ikke at 

kunne opretholde en 

positiv 

aktivitetsadaptation på 

sigt. 

Sammenhængen 

mellem krop, tænkning, 

følelser og Gerdas 

aktiviteter. 

 

Gerdas værdisætning af 

dagens aktiviteter 

fremstår tydeligt.  

Tabel 6: Hvad der særligt belyses i de tre analyser. 

Formålet med at lade to ergoterapeuter analysere er at vise, hvordan de har fået øje på en vis 

fællesmængde i de tre analyser, men at de også har fået øje på forskelle. Den ”rigtige analyse” kan altså se 

ud på forskellig vis. Det, der gør analysen rigtig, er den korrekte anvendelse af modellens termer og 

indbyrdes afhængighed, samt at der i resultatet fremstår en ny og fagligt begrundet forståelse af klienten 

og dennes situation. 

Case: Gerda 
Gerda er 82 år. Hun bor alene i et lille rækkehus i en provinsby i Danmark. Hun har i dag besøg af en 

ergoterapeut, som står for de forebyggende hjemmebesøg hos kommunens ældre borgere. Gerda har lavet 

kaffe og vil servere småkager til. Ergoterapeuten lægger mærke til, at Gerda går langsomt og besværet. Hun 

tager sig til lænden, når hun skal rejse sig, og hun har stort besvær med at lirke låget af kagedåsen. Gerda 

modtager ikke nogen form for hjælp fra kommunen. Stuen, hvori de sidder, er ryddelig men kunne godt 

trænge til en støvsugning og rengøring. Gerda vil rigtigt gerne tale. 

”Jeg går jo bare her alene” sukker hun. ”Og jeg savner sådan min mand – han døde for 3 år siden”. Gerda 

fortæller, at hun har arbejdet på kontor i mange år men gik på efterløn, da hun fyldte 60 år. Du spørger, 

hvordan hendes hverdag er. ”Der sker ikke så meget” siger Gerda. ”Jeg står op og gør mig i stand. Det tager 

efterhånden sin tid. Men tid har jeg jo også nok af. Så spiser jeg morgenmad og drikker min kaffe, mens jeg 

lytter til radioen. Og når klokken så er blevet cirka 11, så trisser jeg ned til købmanden og køber det, jeg nu 

har brug for. Jeg har fundet på at bruge sådan en rullemarie, som jeg kan have varerne i, for det bliver 
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hurtigt for tungt for mig at bære. Når jeg så kommer hjem, spiser jeg lidt frokost. Og så kan jeg godt finde 

på at tage mig en lur. Jeg bliver så hurtigt træt efterhånden, synes jeg. Det er også derfor, at jeg ikke får 

gjort ordentligt rent. Her ser Herrens ud efterhånden”, sukker Gerda. 

Hvad laver du, når du skal være god ved dig selv, spørger ergoterapeuten. ”Så gætter jeg kryds og tværs”, 

siger Gerda og griner. ”Du tror måske, at mit hoved er lige så slidt som min krop? Men den her (hun banker 

sig på panden), den fejler ikke noget”. Ergoterapeuten beder Gerda fortælle mere om sin krop. ”Den er bare 

slidt” svarer Gerda. ”Gammel og træt. Og ondt alle vegne. Jeg får jo heller ikke brugt den mere. Kun den lille 

tur ned til købmanden. Da jeg havde Bølle, var det noget andet. Bølle var sådan en fin lille puddel. Og han 

ville jo ud at gå, og så måtte en anden en jo gå med…. åh, hvor ville jeg gerne have hund igen. Men det kan 

jo ikke nytte noget. Ikke i min alder”. Gerda får tårer i øjnene. 

Ergoterapeuten spørger, om Gerda har nogen at tale med. Gerda fortæller, at hendes søn bor i USA, og at 

de taler i telefon sammen ca. hver 14. dag. Og så har hun en datter, som bor 20 km væk. ”Hun kigger til mig 

ca. en gang om ugen”. Og så har jeg to veninder her i byen. De er også blevet alene. Vi ringer lidt sammen 

nu og da. Vi kunne vel egentlig godt besøge hinanden, men vi får ikke rigtigt taget os sammen til det. Vi er 

nok bare blevet nogle sære gamle huleboere alle sammen……” 

Ergoterapeuten spørger, om der er noget, Gerda savner at gøre i sin hverdag. Gerda tænker sig lidt om. 

”Ved du, hvad jeg savner allermest” svarer hun pludseligt. ”Jeg savner at danse med min mand! 

Standarddanse. Vi var begge dansere. Jeg savner musikken. Og jeg savner at se ham i øjnene og at mærke 

ham holde om mig. Dét savner jeg”. 

Gerda, forstået ud fra MOHO 

Ergoterapeut 1 Ergoterapeut 2 

Gerda er en 82årig kvinde, som bor i sit eget hus. 
Gerdas vilje er nedsat. Hun bruger ord som 
”gammel og slidt” om sig selv, og hun tillader ikke 
sig selv at få en ny hund, på trods af at hun savner 
dette meget. Hun har nogle værdier, som 
omhandler at have det pænt og rent og være 
noget for sine børn eller veninder, men hun har 
svært ved at leve op til disse værdier. 
Gerdas vaner er overvejende knyttet til dagliglivets 
aktiviteter: indkøb, madlavning samt opretholdelse 
af den personlige hygiejne. En anden vane 
omhandler daglig radiolytning. Hun savner tidligere 
vaner med tilhørende roller som f.eks. at være 
standarddanser eller hundeejer. 
Gerdas objektive udøvelseskapacitet er fysisk 
nedsat. Hun bevæger sig langsomt og besværet og 

Gerda er en 82årig kvinde, som bor alene i et lille 
rækkehus. Gerda oplever at have tiltagende svært 
ved at udøve de ønskede aktiviteter i dagligdagen. 
Gerdas udøvelseskapacitet er påvirket af hendes 
fysiske svækkelse. Objektivt er Gerda besværet i 
flere handlinger og motoriske færdigheder, såsom 
gang, at rejse sig og i hendes greb. Derudover har 
Gerda en del smerter og fortæller at hun oplever 
kroppen gammel, træt og slidt. Dette har ændret 
hendes vanedannelse og hendes daglige vaner er 
efterhånden svære for hende at opretholde pga 
udtrætning. Gerdas værdier er forbundet med det 
at kunne være noget for andre og holde huset. 
Hendes tidligere interesser, såsom at passe hund 
og gå til dans med hendes mand, bærer præg af 
disse værdier. De er dog ikke længere en del af 
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har vanskeligheder med at udføre greb. Hun har 
derfor svært ved og må bruge lang tid på de 
almindelige gøremål i hverdagen. Gerdas objektive 
udøvelseskapacitet er til gengæld intakt rent 
mentalt, hvilket hun selv er bevidst om og stolt af. 
Gerda bliver glad når hun løser krydsord og 
dermed lever op til dele af sin aktivitetsidentitet. 
Gerda længes omvendt efter at kunne udleve sin 
tidligere aktivitetsidentitet som standarddanser. 
Den nedsatte vilje og udøvelseskapacitet influerer 
på Gerdas aktivitetsdeltagelse, og hun fravælger 
derfor flere af sine tidligere aktiviteter. 
Samlet set er der en væsentlig risiko for, at Gerdas 
aktivitetsadaptation vil udvikle sig gradvist i en 
negativ retning. 

hendes aktivitetsdeltagelse. Hun fortæller, at hun 
savner aktiviteterne knyttet hertil. Nu er det 
primært praktiske gøremål og kryds og tværs, 
Gerda bruger dagene på. Gerdas følelse af 
handleevne er lav ift. at genoptage tidligere 
interesser, som eksempelvis at besøge hendes 
veninder, hvilket hun fortæller, de ikke rigtig får 
taget sig sammen til. Samtidig vurderer hun også, 
at hun er for gammel til at få en ny hund, hvorfor 
den interesse nu er opgivet. Selvom Gerdas følelse 
af handleevne synes lav, problemløser hun fortsat i 
sin hverdag, når hun eksempelvis benytter en 
”rullemarie”, for at hun fortsat kan handle. Gerdas 
aktivitetskompetence begynder at være udfordret, 
hvorfor der allerede nu er risiko for at den ikke kan 
modsvare Gerdas aktivitetsidentitet, som en ældre 
kvinde der holder eget hus og tager sig af godt af 
folk omkring hende, hvorfor det ikke kan forventes 
at Gerdas aktivitetsadaptation kan forblive positiv. 

 

Gerda, forstået ud fra CMOP-E 

Ergoterapeut 1 Ergoterapeut 2 

Gerda er en ældre og kropsligt alderssvækket 
kvinde. Hun har smerter og oplever sin krop som 
”gammel og slidt”. Hun har derudover oplevet tab i 
form af at miste sin mand og sin hund. Dette 
påvirker hende både affektivt og kognitivt. Hun 
savner manden og hunden, og hendes tanker er 
præget af resignation. De kognitive processer i 
hjernen er velfungerende, hvilket påvirker Gerda 
positivt affektivt i form af at opleve glæde og 
stolthed.  
Gerda har kun et begrænset antal aktiviteter i sin 
hverdag. Hun klarer selv sin egenomsorg, men hun 
må bruge lang tid og megen energi herpå. Hun 
klarer ligeledes produktive aktiviteter som 
madlavning og indkøb på egen hånd, og hun har af 
sig selv udviklet strategi til at lette indkøb ved at 
benytte en indkøbstaske med hjul. Hun har til 
gengæld svært ved at mobilisere tilstrækkeligt med 
energi til at få gjort rent i huset, hvilket frustrerer 
hende. Gerdas væsentligste fritidsaktivitet er at 
gætte kryds og tværs samt at lytte til radioen. 
Tidligere har hun været danser. 
Gerda har kun et lille socialt netværk. Hun ser sin 
datter regelmæssigt og taler i telefon med sin søn, 
som bor udenlands. Hun taler i telefon med et par 
veninder, men de ses sjældent. Gerda savner at 
være tæt på andre mennesker. Især sin mand. 

Gerda er en ældre pensioneret kvinde på 82 år, 
som fortæller at hun er ”gammel og træt” og at 
hun har ondt alle vegne. Hun tager sig blandt andet 
til lænden, når hun skal rejse sig og har svært ved 
at bruge hendes hænder, når kagedåsen skal 
åbnes. Når hun fortæller om sin fysiske tilstand, 
bliver hun på et tidspunkt affektivt påvirket og får 
tårer i øjnene, når hun fortæller, at en dame i 
hendes alder jo ikke kan få hund. Gerda er tydeligt 
påvirket affektivt over savnet til hendes tidligere 
hund og hendes mand. Gerda er kognitivt 
velbevaret. Gerdas fysiske omgivelser bærer præg 
af hendes fysiske tilstand, da hun ikke har kræfter 
til den tungerere rengøring såsom støvsugning. En 
stor del af Gerdas aktiviteter indenfor egenomsorg 
og produktivitet, er ligeledes påvirket af hendes 
fysiske udfordringer, da de fleste af hendes rutiner, 
såsom hendes morgenrutine og det at handle, 
kræver længere tid og flere kræfter end tidligere. I 
resten af Gerdas aktiviteter får hun udnyttet, 
hendes kognitive styrker og hører blandt radio, 
gætter kryds og tværs og plejer hendes sociale 
netværk i form af besøg af datter og 
telefonsamtaler med veninder og søn. Samværet, 
enten det fysiske eller pr. telefon, betyder en del 
for Gerda. Hun gør også meget ud af at tage godt 
imod sine gæster og det at være noget for andre, 
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Gerdas spiritualitet omhandler bl.a. det at sætte en 
ære i at klare sig selv, føle samhørighed med andre 
levende væsener og passe sit intellekt. Hun 
påvirkes affektivt positivt, når hun kan leve op til 
spiritualitet (indkøb samt kryds og tværs), og hun 
påvirkes omvendt negativt når hun ikke kan leve 
op til denne (rengøring savn af mand, veninder og 
hund).  

har fyldt meget i hendes liv og er blevet en del af 
hendes spiritualitet. Derudover er hun nu også ked 
af, at der ikke er rent derhjemme, da det betyder 
en del for Gerda at kunne holde hjemmet pænt. 
Det er blandt andet i fortællingerne om savnet til 
hendes ægtefælle og hund, samt når hun fortæller 
om den manglende rengøring i hjemmet, at 
følelserne i Gerdas fortælling kan mærkes.  

 

Gerda, forstået ud fra ValMO 

Ergoterapeut 1 Ergoterapeut 2 

Gerda er en 82årig kvinde, som er mentalt frisk 
men fysisk svækket pga. alder. Hun har smerter, 
vanskeligt ved at rejse og sætte sig samt vanskeligt 
ved at gå længere distancer. Hun har kun få 
aktiviteter i sin hverdag og oplever ofte af disse er 
besværlige eller tidkrævende, eksempelvis hvis 
aktiviteten indeholder de operationer, som kræves 
for at tage et låg af en dåse. Hun bor alene i et lille 
rækkehus i en provinsby og uden særlig interaktion 
med naboer. 
Gerdas aktiviteter er præget af at indeholde især 
konkret værdi: Hun får klaret dagens praktiske 
gøremål. Den aktivitet, som indeholder størst 
selvbelønnende værdi for Gerda, er at gætte kryds 
og tværs. Hun bliver glad af at mærke, at hendes 
hjerne fungerer, som den plejer. Hun oplever et 
stort savn af to andre aktiviteter med 
selvbelønnende værdi, nemlig gåture med sin hund 
og i særdeleshed at danse med sin mand. At danse 
med sin mand var for Gerda tydeligvis også en 
aktivitet, der indeholdt en socio-symbolsk værdi i 
form af at identificere sig selv som danser. 
På makroniveauer er der indtruffet nogle store 
forandringer for Gerda, idet hun har mistet sin 
mand og sin hund. Dette betyder, at hun har 
måttet sig farvel til forskellige aktiviteter på 
mesoniveau, f.eks. at gå tur med hunden. Gerda 
har selv truffet et valg på makroniveau i form af at 
afstå fra at få en ny hund. Dermed afstår hun også 
fra at have aktiviteter forbundet med en hund på 
mesoniveau.  
 

Gerda er en ældre kvinde på 82 år, som føler sin 
krop slidt, træt og gammel. Hun oplever daglige 
smerter, hvilket påvirker hendes aktiviteter, da 
enkelte operationer tilknyttet aktiviteterne er 
besværliggjort. Dette gælder blandt andet det at 
rejse sig og at bruge grebsfunktionen til 
eksempelvis at åbne en kagedåse. Kognitivt er 
Gerda velbevaret.  
Tidligere var Gerdas liv præget af aktiviteter med 
både konkret, selvbelønnende og konkret værdi, 
hvilket ses i hendes aktivitetsvalg på makroniveau, 
hvor hun har gået på arbejde, været mor og 
ægtefælle og hus og hundeejer. Særligt lægger hun 
vægt på det at danse med hendes mand og den 
gode musik, som en aktivitet forbundet med 
nydelse og derved en selvbelønnende værdi. 
Mange af de aktiviteter der har formet Gerdas liv 
på makroniveau, er ikke længere en del af hendes 
hverdag. Særligt stort skift er kommet med tabet af 
hendes ægtefælle og hund, som hun i dagligdagen 
har et stort savn til. Dette præger Gerda på 
mesoniveau og hendes hverdag er nu primært 
præget af aktiviteter med konkret værdi. Hendes 
indkøb, husholdning, morgenrutiner og madlavning 
er alle nødvendige, samtidig med at de bærer præg 
af Gerdas fysiske tilstand. På mikroniveau er Gerda 
som tidligere nævnt udfordret på enkelte 
operationer og handlinger i hendes aktiviteter, 
såsom at rejse sig, at gå og hendes grebsfunktion. I 
dagligdagen har Gerda enkelte aktiviteter med en 
selvbelønnende værdi. Disse er blandt andet det at 
høre radio og særligt det at løse kryds og tværs. 

 

 

 



80 
 

Kritik af de ergoterapeutiske modeller 
Forfatterne til denne publikation anerkender fuldt ud det kolossale arbejde, der ligger bag det at udtænke, 

udarbejde og afprøve en ergoterapeutisk model. Forfatterne anerkender ligeledes det store bidrag, som 

modellerne har givet til ergoterapien i form af nuanceringer af forståelsen af samspillet mellem aktivitet, 

menneske og omgivelser. Modellerne har dermed bidraget til at højne det faglige niveau inden for 

ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Ikke desto mindre finder forfatterne det formålstjenstligt at videregive 

noget af den kritik, som de nævnte modeller er blevet mødt af. Formålet med dette er ikke at ”sable 

modellerne ned” men at anskueliggøre at enhver model vil have sine begrænsninger og svage punkter. 

Kritikken af de respektive modeller kan dermed tjene som en nuancering af modellernes anvendelse. 

Det første kritikpunkt omhandler modellernes globale udbredelse. Såvel de canadiske ergoterapimodeller 

som MOHO anvendes internationalt, og ValMO modellen er på vej til at finde samme udbredelse, især i 

Norden. Nogle af de tilknyttede undersøgelsesredskaber i ValMO modellen er i øvrigt valideret på såvel 

engelsk og andre sprog. Der er altså tale om særdeles velkendte og globalt anvendte modeller for 

ergoterapeuter, hvilket ved første øjekast kan virke som noget positivt for en profession, der derved opnår 

et fælles sprog og en fælles forståelse at agere ud fra. Det er imidlertid påvist, at jo mere kraftfuld en 

antagelse om noget bliver, og jo længere tid denne antagelse lever, jo mere modstandsdygtig vil antagelsen 

være overfor modstridende evidens (Hammell, 2009). Den internationale udbredelse af de 

ergoterapeutiske modeller er derved med til at forsyne disse med et beskyttende lag af fernis mod evt. 

kritik.  

Ophavsmændene til modellerne mødes generelt med velfortjent respekt for det anseelige arbejde, som de 

har lagt i at udtænke og udvikle deres bidrag til ergoterapien. Når den faglige respekt vokser til en vis 

størrelse, vil der imidlertid være risiko for at den kan kamme over og udvikle sig til faglig heltedyrkelse, som 

beskytter de udviklede teorier eller modeller mod kritiske spørgsmål (Mocellin, 1996). Andre kritikere går 

så vidt som til at argumentere for, at generationers overlevering af viden (som f.eks. ergoterapiens 

historiske forståelse af samspillet mellem person, aktivitet og omgivelser) har resulteret i en faglig kult, der 

mere eller mindre blindt følger både ”de gamle guder”, dvs., fagets grundlæggere og ”de nye guder”, som 

er de teoretikere, der i nyere tid har udviklet de mest populære og udbredte ergoterapimodeller (Kelly & 

McFarlane, 2007). 

Det næste kritikpunkt omhandler modellernes fokusering på bestemte kulturer og samfundslag. Hammel 

(2009) foretager en kritisk undersøgelse af nogle af de mest udbredte ergoterapeutiske antagelser og 

kommer frem til, at de afspejler en bestemt samfundsklasse og bestemt kulturs overbevisninger, nærmere 
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bestemt den vestlige, hvide middelklasse. Nedenfor gives to eksempler på Hammels kritiske tilgang til 

ergoterapeutiske antagelser. 

Betydningsfulde aktiviteter bidrager til livets mening lyder en antagelse. Hvis dette indbefatter at arbejde, 

kan det være en sandhed for mennesker med et godt og velbetalt job, men der findes ingen evidens for at 

majoriteten af jordens befolkning skulle udlede nogen særlig mening af en daglig kamp for overlevelse, 

anfører Hammel (2009). 

Betydningsfulde aktiviteter er meningsfulde for et menneske, når de opfylder et personligt eller kulturelt 

vigtigt formål, lyder en anden ergoterapeutisk antagelse. ”Alle aktiviteter er meningsfulde, men nogle 

gange omhandler meningsfuldheden kedsomhed, ydmygelse eller frustration”, svarer Hammel (2009). En 

aktivitet som ”ligge og zappe på sofaen” er måske nok kedelig men kan alligevel være meningsfuldt i form 

af at give krop og sind ro. At gøre noget, som man finder ydmygende, er næppe behageligt men kan ikke 

desto mindre opleves meningsfuldt for en person. Meningen kan f.eks. omhandle at bevare sit arbejde eller 

en væsentlig relation. Hammel står dermed i opposition til tanken om, at betydningsfulde aktiviteter 

partout gør noget godt eller formålstjenstligt for personen. Hammel anfører, at aktiviteter nogle gange kan 

have et negativt outcome for udøveren. 

Det tredje kritikpunkt omhandler modellernes kategoriseringer af menneskelig aktivitet. Her påpeger 

Hammel, at aktiviteter, som indebærer at tage sig af andre (mennesker som dyr), vil være vanskelige at 

kategorisere som hverken egenomsorg, produktivitet eller fritid. Her er der i stedet tale om aktiviteter, som 

udtrykker forbundenhed og det at give noget af sig selv. Disse værdifulde aktiviteter har de 

ergoterapeutiske modeller svært ved at opfange pga. deres kategorisering (Hammell, 2004). Det er værd at 

bemærke, at Hammel her særligt retter sin kritik mod CMOP-E. I ValMO modellen vil den nævnte type 

aktiviteter rent faktisk være kategoriseret under omsorg.  

Samlet set anfører kritikken således, at de grundlæggende ergoterapeutiske antagelser ikke er universelle 

men kulturelt forankrede. De kan derfor anskues som et udtryk for etnocentrisme og/eller teoretisk 

imperialisme. Etnocentrisme er et udtryk for, at ens egen kultur opleves som overlegen og som den 

standard, ud fra hvilken alle mennesker bør bedømmes (Leavitt, 1999). Teoretisk imperialisme opstår, når 

teoretikere udvikler teorier, som fremhæver deres egne perspektiver og overser, ignorerer eller tier stille 

om andres perspektiver (Mann, 1995). Teoretisk imperialisme kan derfor også forstås som en form for 

intellektuel kolonisme.  

Langt størstedelen af verdens ergoterapeuter er kvinder, og ergoterapi er som fag især udbredt i 

Vesteuropa, USA, Canada og Australien (Mathiasson, 2013). Af samme grund klassificeres ergoterapi ind 
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imellem som en profession for hvide middelklassekvinder. Denne klassifikation er selvsagt problematisk, da 

den for det første er både kønsligt og etnisk ekskluderende, og da den for det andet sender et uheldigt og 

misvisende signal til de borgere i et samfund, som kunne profitere af ergoterapi (Iwama, 2009). Det er ikke 

desto mindre korrekt, at aktivitetsvidenskaben indtil nu har frembragt megen viden om f.eks. kvinders 

aktiviteter, kreative aktiviteter og hverdagslivets aktiviteter, hvorimod områder som mænds aktiviteter, 

aggressive og voldelige aktiviteter samt selvdestruktive aktiviteter er underbelyste områder (Pierce, 2014). 

Opsummerende kan kritikken af ergoterapiteori og ergoterapeutiske modeller i et vist omfang kondenseres 

til, at den fremherskende etnocentrisme og teoretiske imperialisme har forledt faget til at studere og 

udvikle teori, som er rettet mod ”The weird sample”. Her er der tale om en humoristisk sammenkobling af 

forbogstaverne i Western, Educated, Industrialized, Rich & Democratic (WEIRD) societies. Problemet med 

borgere tilhørende ”the weird sample” er imidlertid, at de udgør den mindst repræsentative population, 

hvorfra der kan udledes generaliseringer om mennesket (Henrich et al., 2010). 

Det skal dog nævnes at de indtil nu beskrevne modeller har fået inputs og inspiration fra lande og 

verdensdele, som ikke umiddelbart repræsenterer ”The weird sample”. Eksempelvis er der i Menneskelig 

aktivitet II et bidrag fra en ergoterapeut i Singapore (Townsend & Polatajko, 2008) og i MOHO er flere 

kapitler skrevet af forfattere/forskere fra eksempelvis Chile, Korea, Japan og Taiwan (Taylor, 2019). 

Hvorvidt de nævnte bidragsydere har bidraget til at nuancere modellerne, eller om de er rundet af den 

samme tænkning som skaberne af modellerne, vides ikke. Forfatterne mener dog fortsat, at kritikken anført 

i dette afsnit er værd at hæfte sig ved, da den kan hjælpe med at vurdere en valgt models relevans i en 

given sammenhæng. 

Et enkelt bud på en ikke-vestlig forståelse af ergoterapi er dog succesfuldt brudt igennem den 

fremherskende teoretiske imperialisme. Der er tale om en japansk model over ergoterapi, som 

præsenteres nedenfor. 
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Præsentation af Kawa-modellen 
Kawa-modellen er udviklet af den japanske ergoterapeut Michael K. Iwama samt en gruppe japanske 

praktikere. Den udkom på dansk i 2009. Udgangspunktet var Iwamas egne erfaringer med, hvor vanskeligt 

det kunne være at tilpasse sig forskellige etnisk og geografisk bestemte erfaringsverdener og kulturer 

(Iwama, 2009). Især to ting udgjorde i den forbindelse en udfordring for Iwama: 1) De vestlige, 

ergoterapeutiske modellers fokusering på individet, og 2) Den vestlige forståelse af begrebet aktivitet, som 

er meget formålsrettet og instrumentel, og hvor en aktivitet udføres med et formål og/eller et produkt til 

følge. 

Iwama vendte sig mod den japanske kultur og socialitet og valgte at bygge sin model op omkring en i østen 

i forvejen velkendt metafor for livet, nemlig et flodløb. I vestlige modeller indtager selvet en central 

placering. Dette ses f.eks. med begrebet spiritualitet i CMOP-E. Spiritualitet forklares jo netop som en 

essens af selvet. I Kawa-modellen erstattes det centralt placerede selv med en konfiguration af forskellige 

elementer, der tilsammen udgør selvet. Det er interessant, at det japanske ord for selv, jibun, betyder 

”egen del” som i ”ens egen del af helheden”. Fraværet af et centralt og afgrænset selv har flere 

konsekvenser. For det første får aktivitetsbegrebet en anderledes betydning, som er mindre instrumentelt 

eller formålsrettet.  Dvs. at ergoterapien i mindre grad retter sig mod konkrete aktivitetsproblemer som 

f.eks. ”at tage tøj på” men i højere grad fokuserer på at fremme de faktorer, der tilsammen udgør et 

menneskes livskraft. For det andet anskues en persons funktionsnedsættelse ud fra en kollektiv synsvinkel i 

stedet for blot individets. Modellen fordrer derfor, at ergoterapeuter forstår de fænomener og erfaringer, 

som har betydning for en persons velbefindende i en bredere sammenhæng end noget, der blot befinder 

sig i det enkelte menneske (Iwama, 2009). ”De evige tre” opløses i denne model og tager en helt 

anderledes form. Der tales ikke om en person, men om ”en person, der er del af en helhed”. Aktivitet 

erstattes af livsudfoldelse. I omgivelserne betones især de sociale omgivelser, hvori personens selv er 

indlejret. 

Når der arbejdes ud fra Kawa-modellen, opfordres klienten ofte til at ”visualisere sin flod”, altså tegne 

denne på et stykke papir. Ergoterapeuten og klienten anvender visualiseringen til at konkretisere 

fokusområdet for den ergoterapeutiske intervention. Dette er en meget anderledes og langt mere filosofisk 

tilgang til ergoterapi end den, som ses udfoldet i de hidtil beskrevne modeller. Det giver derfor heller ikke 

mening at udforme nogen form for skema, som en ergoterapeut kan analysere – eller filosofere – ud fra. 

Faktisk vil dette være i direkte modstrid mod modellens natur, omend Iwama (Iwama, 2009) udtrykkeligt 

opfordrer ergoterapeuter til at ”oversætte” og tilpasse modellen til den kultur og praksis, hvori de befinder 

sig. I stedet for et skema præsenteres derfor den struktur og de begreber som indgår i Kawa-modellen 
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Modellens struktur og begreber 
Modellen er som nævnt bygget op om en flodmetafor. Floden symboliserer livet, og aktivitet forstås som 

vandets strøm i floden. Floden flyder i naturen frit, indtil den møder forandringer i sit løb, som enten 

hæmmer eller fremmer strømmen i floden – svarende til menneskets liv, hvor konteksten enten kan øge 

eller nedsætte funktionsevnen. Optimal sundhed kan derfor forstås som billedet af stærk, dyb og uhindret 

strøm i floden (Iwama, 2009).  

Et væsentligt element i Kawa er, at den enkelte person tegner sin egen flod. Formålet med dette er en 

visualisering af de elementer, som personen vurderer af væsentlig betydning i sit liv. Det er med 

udgangspunkt i en sådan tegning, at analysen finder sted, når der arbejdes ud fra Kawa. Nedenfor ses et 

eksempel på en sådan tegnet flod (figur 11). 

 

 

 

Figur 11: Tegnet flod til analyse ud fra Kawa-modellen. 
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Modellen opererer med 7 metaforiske begreber, som præsenteres nedenfor i tabel 7. 

Japansk Dansk Betydning Forklaring af begreb 

Kawa Flod Livet Kawa er et billede på menneskets liv, der bugter sig afsted. 

Flodens forløb afgøres i et tæt sammenspil med naturens øvrige 

elementer. Floden har sit udspring, varierer i form, 

strømretning, masse, hastighed og klarhed. Aktivitet, som jo er 

vandets strøm i floden, bliver derfor er en forudsætning for liv. 

Både egne og ens gruppes aktiviteter er sammenvævede og 

forbundne. På den måde bliver velbefindende et kollektivt 

fænomen. Floden ender i havet, et symbol for livets afslutning – 

døden (Iwama, 2009). 

Mizu Vand Livsenergi, 

livskraft 

Vandet symboliserer livsenergi eller livskraft. I modellens 

metaforologi forstås vand som noget flydende, noget rent, 

noget livgivende, noget rensende og noget fornyende. Når 

livsenergi eller livskraft svækkes, befinder mennesket sig derfor 

i en disharmonisk tilstand. Vand er flydende og tager form efter 

den beholder, som det måtte befinde sig i. På samme måde 

tager en person form af sine sociale omgivelser. Selvet er derfor 

indlejret i de sociale omgivelser. Denne indlejring tillægges stor 

værdi, hvor f.eks. samhørighedsfølelse og gensidig afhængighed 

vægtes højere end selvstændig virksomhed og individuel 

determinisme. Motivationen i en persons liv er derfor nøje 

forbundet med de andre mennesker i ens sociale ramme 

(Iwama, 2009). 

Torimaki: 

Kawa no 

Soku-Heki 

og 

Tormikaki: 

Kawa no 

Zoko 

Flodens 

sider eller 

bredder 

 

Flodbunden 

Sociale og 

fysiske 

omgivelser 

Flodens sider og bund repræsenterer menneskers sociale og 

fysiske omgivelser. Det er disse to elementer, som har størst 

indflydelse på en persons livskraft. De sociale omgivelser 

indbefatter primært mennesker, som personen har et direkte 

forhold til. De sociale omgivelser indbefatter eksempelvis 

familiemedlemmer, venner, kæledyr, kollegaer, 

skolekammerater, klubkammerater. Afdøde familiemedlemmer 

eller venner indgår også i de sociale omgivelser, fordi mindet 
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om disse kan have indflydelse på forhold af betydning for 

personens dagligdag. Harmoniske forhold kan forstærke eller 

komplementere livskraften i floden, og en forøget strøm kan 

endvidere have den positive effekt, at den flytter rundt på 

forhindringer i floden eller skabe nye veje for gennemløb. Hvis 

livskraften i floden omvendt formindskes, er der risiko for 

”propper” af forhindringer (Iwama, 2009). 

Iwa Sten Hindringer 

for 

livskraften 

Iwa er store sten eller klippestykker, der opfattes som 

hindringer for den enkeltes livskraft. Det er de omstændigheder 

i livet, som personen opfatter som problematiske eller svære at 

slippe af med. Stenene kan have været der fra begyndelsen 

(medfødt lidelse) eller komme til senere via sygdom eller 

skader, ligesom de kan være forbigående. Stenenes blokerende 

virkning forstærkes, hvis de ligger på flodens bund eller op af 

dens sider. Identifikation af stenene er afgørende at 

klarlægningen af potentielle ergoterapeutiske indsatsområder 

til at forøge livskraften. Da stenene kan hvile på sider eller 

bund, bliver klientens omgivelser naturligt bragt ind i 

interventionen. Ideelt set skal klienten selv udpege sine sten i 

sin flod, herunder antal, størrelse, form og placering (Iwama, 

2009). 

Ryubuku Drivtømmer Personlige 

fortrin og 

ressourcer 

Drivtømmeret repræsenterer personlige fortrin som værdier, 

karaktertræk, personlighed, særlige færdigheder, immaterielle 

aktiver, materielle aktiver samt boligsituation. Ovenstående kan 

have både positiv og negativ indflydelse på livskraften. 

Drivtømmer er af forbigående natur, og sådan skal ovenstående 

også forstås. Der er et element af noget skæbnebestemt, et 

lykketræf. Nogle gange er drivtømmeret ubetydeligt, andre 

gange lægger det sig til rette/kiler sig fast mellem stenen og 

transformeres til betragtelige forhindringer. Omvendt kan det 

være et stykke drivtømmer, som kolliderer med og bortskubber 

en blokerende sten (Iwama, 2009). 
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Alle har drivtømmer i deres flod. For et menneske vil 

drivtømmeret ofte repræsentere et uhåndgribeligt kompleks af 

komponenter. Det er vigtigt at en klient selv kategoriserer sine 

problemer som iwa, torimaki eller ryuboku. Billedet af floden 

kan tegnes af såvel ergoterapeut som klient (eller klient i 

fællesskab med andre). Fremgangsmåden vil ofte være kulturelt 

betinget. Ideelt set bliver alle flodkomponenternes type, 

beskaffenhed og placering bestemt via en dialog mellem alle 

involverede parter (Iwama, 2009). 

Sukima Mellemrum Områder, 

hvor 

livskraften 

flyder 

Sukima er mellemrum mellem sten, drivtømmer, sider og bund. 

Det er i mellemrummene, at livskraften fortsat strømmer. Set 

fra et østligt perspektiv forstås disse mellemrum som 

”aktivitet”. Vandets strøm i mellemrummene kan over tid 

forstørre disse – eller endog få sten/drivtømmer til at falde ned 

så rummet forstørres markant. Dette illustrerer menneskets 

iboende evne til at helbrede sig selv. Mellemrummene er 

således vigtige områder, som ergoterapi bør fokusere på. 

Sukima kan forekomme overalt i selvet og omgivelserne – 

mellem sten, sider, bund og drivtømmer. Sukima er potentielle 

kanaler for klientens livskraft, og de gør det muligt for klient og 

terapeut at identificere områder og niveauer, hvor der kan 

interveneres (Iwama, 2009). 

Tabel 7: Oversigt over begreber anvendt i Kawa modellen. 

 Modellen ansporer ergoterapeuter til at samarbejde med deres klienter med henblik på at identificere 

muligheder for at forstærke strømmen i floden eller udvikle måder til at undgå, at livskraften blokeres 

yderligere. Dette har som konsekvens, at den vestlige forståelse af ergoterapi omtænkes. I stedet for at 

muliggøre aktivitet og deltagelse kommer ergoterapi til at omhandle muliggørelse af livsenergi og livskraft. 

”Hvad er aktivitet, og hvad laver ergoterapeuter” er et spørgsmål, som de fleste ergoterapeuter er blevet 

stillet og har fundet sit svar på.  I nogle kulturer vil dette være et godt svar: ”Aktivitet er livskraft, og 

ergoterapeuter er mennesker, der muliggør andre menneskers livskraft” (Iwama, 2009). 
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Valg af analysemodel 
”Jamen, hvilken model skal man så vælge” er studerendes – atter relevante – spørgsmål, når de 

efterhånden har tilegnet sig de forskellige modellers indhold. Svaret er, at det afhænger af hvilket 

spørgsmål, der ønskes svar på. Er man som ergoterapeut interesseret i at forstå, hvilke faktorer der 

besværliggør udøvelsen af en ønsket aktivitet hos klient, så vil CMOP-E være at foretrække som model. Hvis 

ønsket derimod er at forstå, hvilken værdi og mening aktiviteten har for klienten, så vil ValMO modellen 

være at foretrække. Og ønsker ergoterapeuten at kunne beskrive og forklare, hvordan menneskelig 

aktivitet udtrykker sig, motiveres og udvikles gennem livet, så er MOHO svaret. 

Modellernes særlige fokus, den viden som de forsyner ergoterapeuter med og deres særlige 

anvendelsesområde kan illustreres som nedenfor, hvor en fiktiv klaverspillende Susanne er anvendt som 

eksemplificering. Forfatterne understreger, at dette blot er eksempler på velegnede spørgsmål, som 

naturligvis kan varieres og vinkles ud fra den konkrete kontekst. Alle modellerne forsyner ergoterapeuter 

med en forståelse af, hvorfor visse aktiviteter kan være vanskelige for personer at udføre. Det er imidlertid 

en forskellig forståelse, som modellerne bidrager med. Valget af model afhænger derfor af den viden, som 

ønskes. 

Model Fokus på Viden om Velegnet til spørgsmål som 

MOHO Menneskelig aktivitet – altså 
hvordan menneskelig 
aktivitet motiveres, formes 
og udvikles over tid. 
 

En beskrivelse og forklaring 
af hvordan menneskelig 
aktivitet udtrykker sig, 
motiveres og udvikles 
gennem livet. 

”Hvordan begyndte Susanne 
at spille klaver, hvilken 
betydning har klaverspillet 
for Susanne og hvorfor er 
hun holdt op?” 
 
 

CMOP-E Aktivitetsudøvelse og 
engagement – altså fokus på 
udøvelse af og engagement i 
en eller flere aktiviteter.  

Hvilke faktorer, der betinger 
et menneskes 
aktivitetsudøvelse på godt 
og ondt. 
 

”Hvorfor spiller Susanne ikke 
længere klaver”? 
 
 

ValMO Værdier bag/mening med 
menneskelig aktivitet 

Hvilke værdier, der virker 
som en drivkraft for et 
menneske til at gøre, hvad 
de nu gør. 
Hvilken eller hvilke meninger 
et menneske tillægger sine 
aktiviteter. 
Hvordan valg og hændelser 
på enten mikro, meso og 
makroniveau har 
konsekvenser for de øvrige 
niveauer. 
 

”Hvorfor spiller Susanne 
overhovedet klaver”? 
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KAWA At forstå og beskrive 
menneskelig aktivitet ud fra 
en ikke vestlig 
forståelsesramme 

Viden om hvilke elementer i 
livet, der opleves som 
hæmmende for 
livsudfoldelsen. 
En radikal anderledes 
forståelse af begrebet 
aktivitet end den 
fremherskende vestlige 
forståelse. 
Individualiteten nedtones og 
erstattes af en kollektivistisk 
forståelsesramme. 
 

”Hvordan kan vi i fællesskab 
hjælpes om at lade 
strømmen -som klaverspil er 
en del af - i Susannes flod 
flyde frit”? 

Tabel 8: Ergoterapeutiske modeller og deres særlige anvendelsesområde. 

 

Tabel 8 er en forsimpling af modellernes kompleksitet og indhold. Tabellen tjener til at illustrere, hvor de 

forskellige modeller har deres særlige fokus og hvilken viden, de særligt forsyner en ergoterapeut med.  De 

stillede spørgsmål vil derfor kunne varieres, og der vil kunne stilles mange typer af spørgsmål, som 

modellerne vil kunne hjælpe til at svare på. Formålet med tabellen er at tydeliggøre den forskel i viden, som 

en ergoterapeut opnår ud fra de forskellige begrebsmodeller. 

Der kan derfor ikke anbefales at vælge model ud fra cherry picking princippet, altså at en ergoterapeut 

vælger den model, som han/hun føler sig mest fortrolig med eller har størst kendskab til. Ergoterapeuten 

skylder at gøre sig selv og sin klient den tjeneste det er at identificere, hvad en mulig intervention skal 

omhandle, samt hvilken viden der skal tilvejebringes for at kunne realisere dette. Endvidere skylder 

ergoterapeuten sig selv at være virkelig skarp på sin argumentation, såfremt der inddrages flere modeller 

eller såfremt modellerne anvendes i anden sammenhæng end deres oprindelige referenceramme. 

 

 

  

  

Occupational therapy practitioners ask ”What matters to you” 

Not “what´s the matter with you” 

AOTA President Ginny Stoffel 
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