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Aktivitetsvidenskabens historie og formål



Aktivitetsvidenskab blev etableret som et 
selvstændigt forskningsområde i 1989 af forskere 
ved University of Southern California, USC, 
herunder:

• Elisabeth Yerxa

• Florence Clark

• Ruth Zemke

Aktivitetsvidenskab - historie



Center for occupatione and Lifestyle
Redesign



UCS Mrs. T.H. Chan Division of Occupational
Science and Occupational Therapy



”Ergoterapi er en anvendt videnskab, som 
søger efter en videnskab at anvende”. Som 
basisvidenskab kortlægger 
aktivitetsvidenskab generelle principper for 
mennesket som aktivitetsvæsen uden direkte 
anvendelse indenfor sundhedsvæsenet (Clark 
et al. 1991). 

Aktivitetsvidenskab - formål



Elizabeth Yerxa’s forståelse af Homo 

Occupacio:

A self-organizing system who responds to 

specific environmental challenges, with 

occupation, creating and adaptive 

response. Succesful self-organization

creats skill, which will be available in the 

face of new, unknown challenges (Yerxa

,2000, p. 197) 



Occupational Science is the study of human activity. 
It is an academic discipline that generates knowledge 
about the impact of occupation on the health of 
individuals, communities, nations and the world. 
Devoted to supporting Occupational Therapy through 
research, Occupational Science draws from multiple 
disciplines to understand the underlying, diverse 
forces that shape occupation, as well as effect of 
occupation on our health and well-being.

Aktivitetsvidenskab - formål



Aktivitetsvidenskab og vidensudvikling

Doris Pierce (2014) beskriver fire niveauer af vidensudvikling
indenfor aktivitetsvidenskab:

1. Beskrivende forskning som vidensgrundlag

2. Vidensudvikling i relation to kernebegreber/områder

3. Prædiktiv forskning mønstre og sammenhænge

4. Præskriptiv forskning, implementering og anvendelse

1) Descriptive Theory & Research

2) Relational Theory & Research

3) Predictive Theory & Research

4) Precriptive Theory & Research



Formidling af aktivitetsvidenskab



Formidling af aktivitetsvidenskab



Aktivitetsvidenskab og ergoterapi



Aktivitetsvidenskab og det ergoterapeutiske 
paradigme



Aktivitetsvidenskab og ergoterapi



Centrale begreber i aktivitetsvidenskaben



Mulige tilgange til at forstå  og anskue 
aktivitetsbalance/balance i aktivitet og 
ubalance:

• Balance i tid til de enkelte aktiviteter

• Balance mellem aktivitetskategorier (Fritid, 
arbejde og produktivitet)

• Balance i aktiviteter af forskellig karakter 
(Fysisk, afslappende, underholdende, osv.)

Aktivitetsbalance/Occupational balance –
aktivitetsubalance/Occupational imbalance



• Aktivitetsbalance skal ses som et 
subjektiv dynamisk fænomen, der 

• Definition på aktivitetsbalance :

”menneskets subjektive 
oplevelse af at have den rette 
blanding (mængde og 
variation) af aktiviteter i sit 
aktivitetsmønster” 
(Håkansson, Morville og 
Wagman, 2017).

Aktivitetsbalance/Occupational balance



• En variation mellem forskellige aktiviteter og ikke 
kun en helt dominerende aktivitet.

• En oplevelse af, at aktiviteterne overvejende er 
tilstrækkeligt meningsfulde.        

• En oplevelse af, at de forskellige aktiviteter og 
den totale mængde af aktivitet passer med 
personens ressourcer i form af tid, energi og 
formåen

Aktivitetsbalance/Occupational balance



Aktivitetsubalance / Occupational Imbalance
opstår, når menneskers unikke fysiske, sociale 
og mentale behov eller behov for hvile og søvn 
ikke bliver tilfredsstillet gennem involvering i 
betydningsfulde aktiviteter. 

Aktivitetsubalance opstår, ligeledes når 
mennesket oplever at have utilstrækkelig tid til 
at udføre aktiviteter, de interesserer sig for og 
som bidrager til personlig udvikling, eller når 
mennesket oplever at have utilstrækkelig tid til 
at udføre de aktiviteter, de føler sig forpligtiget 
til at udføre med henblik på at imødekomme 
familiens, vennernes og samfundets 
forventninger (Wilcock, 1996).

Aktivitetsubalance / Occupational
Imbalance



Begrebet Occupational Identity indkredser 
betydningen af dagligdagens aktiviteter for 
identitetsdannelsen. Kielhofner beskriver 
det som en sammensat følelse af hvem 
man er og ønsker at være som 
aktivitetsvæsen, en følelse, der er skabt af 
aktivitetsdeltagelse gennem livet. 

Aktivitetsidentitet/Occupational identity



Endvidere skriver Kielhofner, at 
aktivitetsidentiteten inkluderer en 
sammensætning af:

•Ens følelse af kapacitet og effektivitet med 
hensyn til at foretage sig noget. 

•Hvem man er som defineret af ens roller og 
forbindelser

•Hvad man føler sig forpligtet til og regner 
for vigtigt

•Ens fornemmelse af livets velkendte rutiner

•Ens opfattelse af omgivelserne, hvad de 
støtter en i og forventer af en (Kielhofner, 
2008).

Aktivitetsidentitet/Occupational identity



• Jeg mærker min personlighed og min krop 
i kraft af det jeg gør. 

• Når jeg forholder mig til mig selv, 
forholder jeg mig til de ting jeg gør. 

• Når jeg husker eller tænker på andre 
mennesker, er det i kraft af de ting de eller 
vi gør sammen. 

• Når jeg fortæller om mig selv, fortæller jeg 
om de ting jeg gør, eller har gjort. 

• Jeg gør, altså er jeg!

Aktivitetsidentitet/Occupational identity



Aktivitetsretfærdighed/Occupational Justice



”Det overordnede formål med ergoterapi er altid at muliggøre aktivitet, 
der giver mening for det enkelte menneske og som er nødvendige for at 
kunne deltage hverdagen og i samfundslivet.

De ergoterapeutiske kundskaber (…) er rettet mod at undersøge og 
udrede problematikker forbundet med aktivitet og deltagelse i 
hverdagslivet, dels mod intervention. Kundskaber og metoder er både 
relateret til individer, grupper og omgivelser og omfatter viden om 
individets håndtering af sit hverdagsliv i form af aktivitet og deltagelse, 
mentale, fysiske og sociale omgivelsesmæssige forudsætninger herfor

(Basisbog i ergoterapi, 2007, p. 18)





• Forskningsinitiativet for Ergoterapi og aktivitetsvidenskab (FiA) 
ved opstod i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og 
Syddansk Universitet.

• I FiA er der på nuværende tidspunkt ansat 3 seniorer, 3 post. 
docer og 5 ph.d. studerende.

• Til maj bliver den første danske professor i ergoterapi ansat –
Hans Jonsson fra Karolinska 

Aktivitetsvidenskab i Danmark -
Forskningsinitiativet for Ergoterapi og 

aktivitetsvidenskab (FiA) ved Syddansk 
Universitet 







Videre læsning…


