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AWP – 2.0  
• Assessment of Work Performance 

 
AWC – 1.1 
• Assessment of Work Characteristics 

 
 
 

 
 
 

Link til Linköping universitet 
http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv 
 

13-09-2013 Susanne Rosenkvist 1 

http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv
http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv
http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWC og AWP er to objektive observationsredskaber 

WEIS og WRI er to subjektive interviewredskaber 
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Observationsredskab Interviewredskab 

AWP 
Assessment 

of Work 
Performance 

WRI  
Worker Role 

Interview 

WEIS 
Work 

Environment 
Impact Scale 

AWC 
Assessment 

of Work 
Charateristics 
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AWP og AWC 

• Begge observationsredskaber er 
udviklet i Sverige 

• De er udviklet af universitetslektor 
Jan Sandqvist ved Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, 
Campus Norrköping, Linköpings 
universitet.  

• Begge redskaber bygger på teorien 
A Model of Human Occupation 
(MOHO) 
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Formål  og anvendelse af AWP 

• Formålet er via observation, at bedømme en 
persons færdigheder ved udførelse af 
arbejde.  

• Kan anvendes hvis personen udviser 
vanskeligheder inden for en eller flere 
færdigheder. 

• Vurdering af personens færdigheder indenfor 
tre områder:   
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Motoriske 
færdigheder 

Proces 
færdigheder 

Kommunikations- 
og interaktions 

færdigheder 

AWP – 
færdigheder 

i arbejde 



AWP 2.0 

• Redskabet fokuserer på hvad der 
sker i arbejdssituationen og er ikke 
bundet op på sygdom, skade eller 
diagnose. 

• Redskaberne er ikke opgave eller 
kontekst afhængigt. 

• Borgerens deltagelse – meningsfuld, 
valg af opgave, tid til at lære 
opgaven, slutresultatet diskuteres. 

• Behov for hjælpemidler eller 
tilpasninger noteres og scores ikke 
lavere på vurderingsskemaet. 

13-09-2013 Susanne Rosenkvist 5 



AWP 2.0 
Observation og vurdering 

•Beskrivelse af færdigheder 

Sammenfattende beskrivelse af 
observationer ved hjælp af 14 
færdigheder og delfærdigheder. 

•Vurdering og scoring 

Sammendrag ligger til grund for 
scoring på 4 punkt skala. 

•Sammendrag af scoring 

Sammenfattende kommentarer 
og evt. grafisk oversigt. 
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Motoriske færdigheder 

1.  Kropsposition (stabilisere, 
indtage en position) 

2.   Bevægelighed (gå, strække, 
bøje) 

3. Koordination (koordinere, 
manipulere) 

4. Styrke (gribe, tilpasse 

       muskelstyrke/hastighed/ 

       bevægelsesomfang) 

5.    Fysisk energi (udholdenhed, 
opretholde tempo) 
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Procesfærdigheder 

1. Psykisk energi (udholdenhed, 
     koncentration, opretholde  
     opmærksomhed) 
2. Viden (vælge, anvende, efterspørge 
     information, færdiggøre) 
3. Tidsorganisation (initiere, fortsætte, 
    udføre i rette rækkefølge, afslutte) 
4. Planlægge /forberede 
    arbejdssituationen (planlægge,  
    ordne, sætte i stand, gøre i orden) 
5. Tilpasning (notere/reagere, tilpasse 
    væremåde, tilpasse miljø) 
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Kommunikations- og 
interaktionsfærdigheder 

1. Fysisk kommunikation og interaktion 
    (gestikulere, anvende øjenkontakt, nærme  
     sig, indtage kropspositioner, kontakt, se 
     interesseret ud) 
2. Sprog (tilpasse sprog, tilpasse tale) 
3. Sociale kontakter (etablere kontakt,  
    bibeholde kontakt, tilpasse væremåde,  
    samarbejde) 
4. Informationsudbytte (spørge, 
    forklare/meddele andre) 
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Scoring af præstation (scoringsskala) 

 
4 - Kompetent udførelse:  
Scoring en 4 indikerer at klintens udførelse af arbejdsopgaven 
er kompetent, dvs. a) effektivt, b) hensigtsmæssigt samt c) 
giver et acceptabelt resultat. 
3 - Usikker udførelse: 
Scoring en 3 indikerer at udførelsen af arbejdsopgaven ikke er 
helt kompetent med hensyn til nogen/nogle af parametrene a 
- c, men parametrene er ikke tydeligt begrænset. Sædvanligvis 
har terapeuten en vag fornemmelse af at udførelsen er 
reduceret. 
2 - Begrænset udførelse: 
Scoringsværdi 2 indikerer at udførelsen af opgaven er a) 
ineffektivt, b) uhensigtsmæssigt og/eller c) giver et 
uacceptabelt resultat. Nogen/nogle (1 – 2) af parametrene er 
tydeligt begrænsede. 
1 - Inkompetent udførelse: 
Scoringsværdi 1 indikerer at klienten udfører opgaven a) 
ineffektivt, b) ikke hensigtsmæssigt samt c) med et 
uacceptabelt resultat. Vanskelighederne er betydelige og 
samtlige parametre a – c er tydeligt begrænsede. 
SI (savner information) og EA (Ej aktuelt): 
Hvis færdigheden ikke bedømmes i den valgte arbejdsopgave 
scores denne med alternativerne Savner information (SI) eller 
Ikke aktuelt (EA).  
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Scoring af præstation 

• 4 punkt skala og ikke en 5 punkt 
skala. Savnes information scores 
SI. 

• Er terapeuten i tvivl om en 
scoring, vælges den laveste. 

• Scoringen skal ikke lægges 
sammen til en sum, kan ikke 
bruges til at sammenligne med 
andre osv.  

• Scoring på 4 punktskala kan 
overføres til en grafisk oversigt. 
Obs. ikke at tegne linje til SI/EA. 

13-09-2013 Susanne Rosenkvist 11 



Assessment of Work 
Characteristics 

 

 

AWC 1.1 
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Assessment of Work Characteristics 

• AWC er en arbejdskrav analyse 

• AWC bedømmer aktiviteten og ikke 
individet 

• Redskabet er ikke opgave- eller 
kontekst afhængigt 

• Undersøgelsen kan foregå på 
arbejdspladsen, i tilpassede 
omgivelser eller træningsmiljøer 

• Udviklet ud fra AWP 

• Terapeuten har viden om AWP 

• Færdighedsbegreberne er identiske 
med AWP, så de supplerer 
hinanden, men AWC har et andet 
fokus  
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Dataindsamling 

1. Observerer en person, der udfører 
en arbejdsopgave i det aktuelle 
arbejdsmiljø 

2. Hvis ikke det er muligt, udfører 
terapeuten selv arbejdsopgaven 

3. Hvis ovenstående ikke er muligt, 
kan terapeuten forestille sig 
udførelsen af arbejdsopgaven, og 
ud fra dette vurdere de krav, der 
placeres på individet. 

 

Alternativ 1 er at foretrække frem for 

2 og 3. 
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Anvendelse af AWC 1.1 

At beskrive en arbejdsopgaves karakteristika  

ud fra, hvilke færdigheder en arbejdsopgave 

stiller krav til, for at individer kan udføre  

arbejdsopgaven effektivt og hensigtsmæssigt. 
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Motoriske færdigheder 

1.  Kropsposition (stabilisere, 
indtage en position) 

2.   Bevægelighed (gå, strække, 
bøje) 

3. Koordination (koordinere, 
manipulere) 

4. Styrke (gribe, tilpasse 

       muskelstyrke/hastighed/ 

       bevægelsesomfang) 

5.    Fysisk energi (udholdenhed, 
opretholde tempo) 
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Procesfærdigheder 

 
1. Psykisk energi (udholdenhed, 
     koncentration, opretholde  
     opmærksomhed) 
2. Viden (vælge, anvende, efterspørge 
     information, færdiggøre) 
3. Tidsorganisation (initiere, fortsætte, 
    udføre i rette rækkefølge, afslutte) 
4. Planlægge /forberede 
    arbejdssituationen (planlægge,  
    ordne, sætte i stand, gøre i orden) 
5. Tilpasning (notere/reagere, tilpasse 
    væremåde, tilpasse miljø) 
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Kommunikations- og 
interaktionsfærdigheder 

 
1. Fysisk kommunikation og interaktion 
    (gestikulere, anvende øjenkontakt, nærme  
     sig, indtage kropspositioner, kontakt, se 
     interesseret ud) 
2. Sprog (tilpasse sprog, tilpasse tale) 
3. Sociale kontakter (etablere kontakt,  
    bibeholde kontakt, tilpasse væremåde,  
    samarbejde) 
4. Informationsudbytte (spørge, 
    forklare/meddele andre) 
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Bedømmelsesskalaen 

• Bygger på, at en arbejdsopgave 
karakteristika skal beskrives ud fra 
de krav der stilles til forskellige 
færdigheder hos individet, for at 
en arbejdsopgave kan udføres 
hensigtsmæssigt og effektivt. 

• Hvad er normalt? Krav til en 
arbejdsopgave, kan opleves 
meget forskelligt af to personer. 
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Hvor ofte stiller arbejdsopgaven 
krav om en vis færdighed? 

• Hvor ofte stilles der krav om at 
koordinere kropsbevægelser i 
forhold til hinanden og i relation 
til omgivelserne? 

• Hvor ofte stilles der krav om at 
igangsætte, fortsætte, afslutte og 
udføre arbejdet i en logisk 
rækkefølge? 

• Hvor ofte stilles der krav om at 
opnå kontakt og social 
samhørighed med andre 
personer? 
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Scoring af AWC 1.1 

4 – Forekommer altid:  
Der stilles konstant krav til denne færdighed for at kunne 
udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 
 
3 – Forekommer hyppigt: 
Der stilles ofte krav til denne færdighed for at kunne udføre 
arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 
 

2 – Forekommer sporadisk: 
Der stilles lejlighedsvis krav til denne færdighed for at kunne 
udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 
 
1 – Forekommer aldrig: 
I intet tilfælde stilles der krav til denne færdighed for at kunne 
udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 
 
EB: Ej bedømt 
Hvis færdigheden ikke bedømmes i den valgte arbejdsopgave 
scores denne med EB (ej bedømt). 
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Vurdering ved AWC 1.1. 

• Beskrivelse af færdigheder 

• Vurdering 

• Vurderingen, med 
sammenfattende kommentarer, 
scoring og evt. grafisk oversigt 
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