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Historik

Modellen er primært blevet til via et samarbejde mellem modellens ophavsmænd og studerende 
ved svenske ergoterapeutuddannelser. 

Praktikkere har også været involveret i udviklingen af modellen 

Udviklingsarbejdet har stået på siden 1992

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



Hvem, hvad, hvorfor
Modellen er udviklet af

◦ Lena-Karin Erlandsson

◦ Dennis Persson

MOHO begrebsliggør menneskelig aktivitet og forklarer udvikling i aktivitet over tid

CMOP-E forsøger at forklare de faktorer, som betinger aktivitetsudøvelse

ValMO forsøger at forklare de bagvedliggende værdier, som får os til at vælge nogle aktiviteter 
frem for andre. Eller fravælge aktiviteter uden værdi.

ValMO giver os et redskab til at beskrive oplevelsen af en aktivitet

ValMO beskriver tre tidsperspektiver, ud fra hvilke man kan betragte aktivitet

Begge docenter i ergoterapi ved 
Lunds Universitet

Nordisk 
forståelsesramme



Aktivitetsbegrebet i ValMO
Opgave = Den generelle opfattelse af hvad en opgave består af, f.eks. 
at spise morgenmad. 

Vi mødes hver dag af en række potentielle opgaver…… som vi måske
realiserer

Aktivitet = Den faktisk udførte opgave, 
som man kan observere. Eksempel: Jeg spiser morgenmad
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Aktivitetsbegrebet i ValMO
Opgave = Den generelle opfattelse af hvad en opgave består af (at spise
morgenmad)

Aktivitet = den faktisk udførte opgave, som man kan observere (jeg spiser
morgenmad)

Handling Eksempel: Jeg drikker kaffe

Operation Eksempel: Jeg løfter koppen og fører den til munden

“At gå til fitness” – Opgave eller aktivitet?

Handlinger: Skifte tøj, anvende løbebånd, romaskine, tage bad…

Operationer: Lyne taske op, trykke på taster, gribe fat om håndklæde….



Aktiviteten
- er bundet til det personlige og er kontekstafhængig:

Motiv                                                           Person

Formål og Opgave

Udførsel Omgivelser

Oplevelse

Jeg har en grund til at gøre, som jeg gør. Jeg ønsker at få noget ud af 
det. Jeg gør det på min måde, og jeg har min oplevelse heraf

Aktivitets-
triaden



CMOP-E:
Produktivitet

Fritid
Egen omsorg

Aktivitetskategorier i ValMO

Omsorgsaktiviteter
Arbejdsaktiviteter

Lege aktiviteter
Rekreative aktiviteter



Kategorier i ValMO
Omsorgsaktiviteter

 For sig selv eller andre 

 Grundlæggende aktiviteter som er nødvendige for at opretholde sin hverdag, 

 Udføres uanset kultur (men variationer) 
 personlig hygiejne

 tage sig af sine nærmeste

 tage sig af sine dyr

 holde hjemmet

 tage sig af sin økonomi



Kategorier i ValMO
Arbejdsaktiviteter

Aktiviteter som skal udføres for direkte/indirekte forsørgelse

 lønarbejde 

 uddannelse 

 husholdningsarbejde – hvis det giver den anden mulighed for at tjene penge

 Afgørende for identitet og sociale kontakter



Kategorier i ValMO
Leg

Alt det sjove som man gør alene eller sammen

Giver mulighed for at tilsidesætte hverdagens regler

 Game – for sig selv eller med/mod andre

 Klatre

 Bygge Lego (med børnene)

 Bage en kage
 For andre: Omsorgsaktivitet



Kategorier i ValMO
Rekreative

Afslappende og rolige aktiviteter, som har fokus på                                                                      
”at være” frem for ”at gøre”

 Sidde på stranden og se solen gå ned

 Hænge ud med vennerne

 Gå en tur i skoven
 For andre: Legeaktivitet

 Læse en god bog



Hvem afgør, hvor aktiviteten skal
kategoriseres?

Aktiviteten er bundet til det personlige og er kontekstafhængig:

Motiv                                                           Person

Formål og Opgave

Udførsel Omgivelser

Oplevelse

Jeg har en grund til at gøre, som jeg gør. Jeg ønsker at få noget ud af det. 
Jeg gør det på min måde, og jeg har min oplevelse heraf.

En og samme aktivitet kan tilhøre en hvilken som helst af de fire kategorier.



ValMO Modellen - Visualisering

Modellen består af tre såkaldte triader:

Aktivitetstriaden Værditriaden Perspektivtriaden

Aktivitet Konkret Makro

Opgave Socio-symbolsk Meso

Omgivelser Selvbelønnende Mikro



Aktivitetstriaden

◦ Person

◦ Forudsætninger, præferencer, erfaringer og adfærd

◦ Aktivitet

◦ Når en opgave vælges og udføres af en person

◦ Omgivelse

◦ Muligheder, krav, begrænsninger og udfordringer

Ikke den triade, som 
forfatterne gør mest ud af at 

beskrive



Værditriaden

Konkret = det synlige resultat

Socio-symbolsk= den sociale og symbolske betydning

Selvbelønnende= hvad man kan lide at lave, uanset kategori



Hvorfor gør vi, hvad vi gør? 
Eller lader være?
 Aktiviteter indeholder en værdi, for den som udøver den. Værdien er baseret på tidligere 

oplevelser og erfaringer.

 Kan forstås som et kontinuum fra POSITIVT til NEGATIVT

 Person A: ”Jeg  elsker at lave mad”

 Person B: ”Jeg kan ikke fordrage at lave mad”

 Kan forstås som noget bagvedliggende, en motivation:

 Person C: ”Jeg er så glad for mit arbejde, fordi jeg kan gøre en forskel for andre mennesker”

 Person D: ”Jeg går på arbejde, så jeg kan tjene penge til en rejse”

 Person E: ”Jeg  løber 3 gange om ugen, fordi det gør mig så dejligt afstresset i hovedet”

 Person F: ”Jeg løber 3 gange om ugen, fordi jeg træner op til Marathon”

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK64bksJvPAhWK2SwKHTqoCjEQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ALWZIQCF/My-values&bvm=bv.133178914,d.bGg&psig=AFQjCNEucYeIvTC2NWZi6kjXjcX7gTieXQ&ust=1474372783588871


Værditriaden: Konkret værdi
Aktiviteter kan have en konkret  værdi = det synlige udfald, resultatet

Resultatet kan udvikle eller forbedre en persons formåen

◦ At støvsuge – resultatet er det synlige rene gulv
◦ Opretholder muskulatur og kondition

◦ At tage kørekort – resultatet er beviset på at måtte køre bil
◦ Udvikler personens reaktions- og orienteringsevne

◦ At læse til ergoterapeut – resultatet er eksamensbeviset
◦ Udvikler og integrerer den studerendes viden om ergoterapi, naturvidenskab, 

humaniora, samfundsvidenskab og aktivitetsvidenskab
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Værditriaden: Konkret værdi
Den konkrete værdi kan være uhensigtsmæssig:

”Jeg får angst i tog og busser – så jeg cykler i stedet”
◦ Konkret værdi: Jeg kommer fra A til B 
◦ Jeg får frisk luft og motion imens

”Jeg bestiller pizza og undgår trapper og butikker”
◦ Konkret værdi: Får mad på bordet 

Værdien tager karakter af ”tisse-i-bukserne-effekt”
◦ Den umiddelbare positive konkrete værdi bliver i stedet begrænsende for 

personens liv og aktivitetsudøvelse

I ValMO introducerer begrebet ”På langt sigt falsk værdi”
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Værditriaden: Socio-symbolsk

Denne del af triaden omhandler aktiviteter som
◦ Afspejler vores identitet

◦ Eller hvordan vi gerne vil opfattes af andre

Som indgår i og tolkes i sociale sammenhænge



Værditriaden: Socio-symbolsk
Aktiviteter kan indeholde en SOCIAL værdi
◦ Jeg går til kor, mest for at være sammen med andre

Aktiviteter kan indeholde en SYMBOLSK værdi
◦ Jeg inviterer og laver middag for at signalere venskab

Aktiviteter indeholder ofte begge dele
◦ Jeg inviterer på middag og serverer vegansk mad

◦ Middag signalerer venskab
◦ Vegansk mad signalerer optagethed af miljø, bæredygtighed, dyr….

Dette kan blive modtaget forskelligt
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Tre niveauer udgør det sociosymbolske
værdidimension og afgør modtagelse heraf
En kombination af:

Det personlige niveau
◦ Unik, baseres på erfaringer og baggrund

◦ ”UMMM – jeg er selv vegetar, det bliver spændende at prøve vegansk mad”!

◦ ”BVADR, min mor har forpestet hele min barndom med det raw-food pis”!

Det sociokulturelle niveau 
◦ Aktivitetens betydning i en særlig social/kulturel kontekst

◦ Veganermad går rent ind i en ”ungdomshuskultur” (er jeg nogenlunde sikker på)

◦ Veganermad er No Go til truckertræf i Sønderjylland – tror jeg i hvert fald

Det universelle niveau
◦ Samme værdi på tværs af  kulturer og nationaliteter

◦ Dele et brød = venskab

◦ Synge og danse = fest, fejring, ritualer

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lO7ktZvPAhVDjywKHcbVAWwQjRwIBw&url=http://somo-art.dk/vandkunst-fontaener-14/sort-graa-vandfontaene-i-3-niveauer-4151.html&bvm=bv.133178914,d.bGg&psig=AFQjCNEyywC5VgPx4_tiV7fAxfcdJ1As3g&ust=1474374089441066


Eksempel på sociosymbolsk værdi-clash
Forældremøde på skolen

Marjaneh Bakhtiari: ”Kald det hvad fanden du vil”

Forældre fra Iran: Et stort, højtideligt øjeblik.                                                                                                  
De skal møde ”Hr. Lærer Svensson”

Ifører sig det fineste puds. Store forventninger.

Bliver mødt af en gut a la mig ”Hej, jeg hedder Lars”

Forældre og lærer har forskellige personlige og sociokulturelle                                                     
erfaringer og forventninger til forældremødet

Resultat: Svært at nå/forstå hinanden. 
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Den sociosymbolske dimension 
omhandler

Aktiviteters mindre åbenlyse/mere indirekte værdi

Kanal for nonverbal kommunikation med omgivelserne – giver udtryk for identitet og relation til 
omverden

Oplevelse af identifikation med og samhørighed med gruppe

Velkendte udfoldelsespladser for sociosymbolske værdier:



Hvilke socio-symbolske 
signaler sendes her?



Hvilke socio-symbolske 
signaler sendes her?



Dronningen af socio-symbolske signaler: 
Celeste Barber
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Værditriaden: Selvbelønnende
Selvbelønnende = hvad man kan lide at lave, uanset kategori , f.eks.
◦ At bruge en dag i køkkenet 
◦ At tage et varmt karbad med en god bog og et glas vin
◦ At cykle i naturen
◦ At gå/løbe en lang tur
◦ At tage på weekend i sommerhus
◦ At gå tur og lege med hunden

Dette (og meget andet) afføder glæde og nydelse

Selvbelønnende aktiviteter afføder MOTIVATION

Identifikation af selvbelønnende aktiviteter kan derfor fungere                                       
som en ”ergoterapeutisk nøgle”

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLvNP9uZvPAhXCCSwKHUXyDYwQjRwIBw&url=http://rosanr2.blogspot.com/2012/01/karbad.html&bvm=bv.133178914,d.bGg&psig=AFQjCNHnx4G11j_YhGFMz91ASca60cBerQ&ust=1474375253959186


Identificere selvbelønnende aktiviteter 
kan være sværere end man tror

Faldgruppe: At gøre sin egne værdier til andres

Historien om Bitten og servietterne.

https://www.ctiparty.dk/menu-servietter-middagsservietter


Aktiviteter vil ofte indeholde flere 
værdier
F.eks. at spille professionel fodbold 

Konkret Socio-symb Selvbelønnende



Generaliseret sammenhæng 
mellem kategorier og værdier

Arbejde

Konkret værdi

Socio-symbolsk 
værdi

Leg Omsorg

Konkret værdi

Selvbelønnede 
værdi

Rekrea

Selvbelønnende 
værdi

Socio-symbolsk 
værdi

Selvbelønnende 
værdi

Socio-symbolsk 
værdi



De tre tidsperspektiver
Mikro= den enkelte aktivitet/opgave som består af en række handlinger, som består af en række 
operationer. Giver i sig selv ikke mening, men skal indgå i en kontekst

Meso= Hverdagens (lave mad)/ugens (gå til håndbold)/månedens aktiviteter (søndagsmiddag 
med børnene og deres kærester)

Makro= den større kontekst og livsvalg (blive ergoterapeut, stifte familie, bosætte sig)



Makro-niveau
Livsforløbet – de store valg som påvirker flere år

både egne og andres

Ung
- Skole
- Uddannelse
- Fritidsaktiviteter
- Arbejde
- Kærester
- Flytte hjemmefra

Barn
- Vuggestue
- Børnehave
- Skolestart
- Fritidsaktiviteter

Voksen
- Uddannelse
- Arbejde
- Stifte familie
- Fritidsaktiviteter
- Div. boligformer
- Bilejer

Ældre
- Arbejde
- Arbejdslignende aktiviteter
- Bedste/oldeforældre

Og stor diversitet



Meso-niveau
Makroniveauet påvirker dagen, måneden, året – de mindre valg

både egne og andres

Dagen
Omsorgs aktiviteter
Arbejde
Uddannelse

Ugen
Faste ikke-daglige 
aktiviteter
-legende
-rekreative
Etc etc

Måneden
Omsorgs aktiviteter
Arbejde
Uddannelse
Etc etc

Året
Traditioner/helligdage/ferier
Eksamen
Årstider



Mikro-niveau
Makro- og meso niveauet påvirker de enkelte handlinger og operationer

Lave aftensmad
Dække bord

Spise frikadeller og salat
Drikke et glas vand

Åbne skab, gå i 
knæ og række ud

Tage og 
bære 
tallerken

Sætte 
tallerken, glas 
m.m. på et 
bord

Bruge kniv og gaffel til at 
skære ud og føre til 
munden



Alle niveauer påvirker hinanden
Makro- og meso niveauet påvirker de enkelte handlinger og operationer



Hvilken viden får vi, når vi anvender 
ValMO
Viden om

◦ Personens oplevelse af en specifik aktivitet

◦ Balance i eller skævhed mellem aktiviteter og værdirepræsentation i en persons liv

◦ Eksempelvis: Fylder ”fest og farver” (selvbelønnende) på bekostning af studie 
(konkret/socio-symbolsk)

◦ Eksempelvis: Er den smerteplagede klient så optaget af at klare arbejde og omsorg, at 
han/hun glemmer leg og rekrea?

◦ Balance eller skævhed er subjektivt oplevet

◦ Hvilke aktiviteter, der har værdi for klienten = afføder motivation

◦ Hvorfor en klient ikke ”passer sin genoptræning”  = minus oplevet værdi 



Hvad kan vi bruge denne viden til
◦ Alt det foregående kan anvendes, når vi planlægger en 

ergoterapeutisk intervention, som dermed 

◦ Er aktivitetsbaseret

◦ Tager højde for klientens erfaringer, forudsætninger, præferencer

◦ Tager højde for klientens oplevelse af en given aktivitet

◦ Er rettet mod de aktiviteter, som klienten oplever indeholdende 
værdi

◦ Kan forklare, hvorfor ergoterapeuter må mestre at arbejde på 
operations-, handlings og aktivitetsniveau



Kritisk forholden til ValMO
NB: Min kritiske forholden, særligt rettet mod værditriaden

◦ Matematikken er så smuk – der er lige tre af hver
◦ Aktiviteter kan vel også indeholde en altruistisk værdi?

◦ Aktiviteter kan måske også indeholde en grænseoverskridende værdi?

◦ En kulturel værdi?

◦ Værdierne har karakter af overskrifter
◦ Læseren må selv definere nærmere, hvordan noget f.eks. opleves selvbelønnede

◦ Var det sjovt?

◦ Var det behageligt?

◦ Var det fysisk/socialt/intellektuelt stimulerende?

Råd:
Vær altid vågen, når 
du præsenteres for 
forklaringer, som er 
sat ind i pyramider, 

tabeller o.l.



OVal9 
Et undersøgelsesredskab

Form af selvrapporteret spørgeskema

Måler, hvordan en aktivitet opleves direkte efter, at den er udført

Formål: At klienten bedre kan forstå og reflektere over værdioplevelsen af oplevelser. Klienten 
kan gennem at udfylde skemaet selv reflektere over, om oplevelsen stemmer overens med 
forventningerne og om, der er noget, der skal forandres

Undersøgelsesredskabet er udviklet af Lena Karin Erlandsson og Dennis Persson i forbindelse 
med arbejdet med ValMO modellen (The Value and Meaning in Occupations)

Tilgængeligt via ETF 
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/manual_oval9_endelig_dansk_udg._2016.
pdf

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/manual_oval9_endelig_dansk_udg._2016.pdf


Værdien i aktiviteter
Vi mennesker foretager os dagligt forskellige ting. Vi tager bad, gør rent, køber ind, ordner have, 
arbejder, rejser, dyrker sport, går i biografen, beskæftiger os med en hobby, ser tv, tager os af 
hinanden, omgås med andre m.m. 

Det, vi gør, kan man kalde for aktiviteter. Alle vores aktiviteter har forskellige formål og værdier 
og giver forskellige oplevelser. Vi synes, at nogle aktiviteter har en værdi, fordi de helt enkelt er 
sjove, andre er knap så sjove eller rent ud sagt endda kedelige, men kan alligevel have en værdi 
for os. 

Ofte er vi bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør, men sommetider har vi måske brug for at 
tænke lidt for at finde frem til en aktivitets forskellige værdier. 

Når du besvarer følgende spørgsmål om den aktivitet, du lige har udført, kan du derfor have 
brug for lidt tid til at tænke.



OVal9 – prøv den
I har lige udført en aktivitet: Deltagelse i et fagligt 
arrangement

Udfyld Oval9 

I har 10 minutter til dette – måske lidt lang tid men 
refleksion er vigtig



Resultatet af OVal9
Sammenlign dine værdier med nøglen til OVal9

Hvordan ligger dine værdier ift. konkrete, sociosymbolske og 
selvbelønnende værdier

Reflekter over din værdioplevelse og diskuter resultat med sidemand



Nøglen til OVal9
Selvbelønnende værdi (Sbv) - Konkret værdi (Kv) - Sociosymbolske værdi (Ssv) 

1. …gør jeg noget, som føles nødvendigt (Kv) 

2. …bliver jeg bedre til noget eller jeg lærer noget nyt (Kv) 

3. …slapper jeg af (Sbv) 

4. …får jeg afløb for forskellige følelser (Ssv) 

5. …får jeg anerkendelse (Kv) 

6. …udtrykker jeg en vigtig del af mig selv (Ssv) 

7. …føler jeg glæde og/eller nyder det (Sbv) 

8. …gør jeg noget, der er tradition for i min familie eller i min kultur (Ssv) 

9. …bliver jeg så optaget, at jeg glemmer mig selv, tid og sted (Sbv)
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