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Historien bag ValMO
Hvad er mening?
Hvad motiverer os?
Det er umuligt at tale om mening uden at tale om værdier
Behovet for at tydeliggøre tiden som perspektiv
Behovet for at snakke om aktivitetsmønstre
Behovet for en nordisk model



Hvorfor inddrager vi ValMO
Vi er mange, der er skolet med Leontjevs virksomhedsteori…..

Teorien blev skabt i 50erne i Sovjettidens Rusland

Overensstemmelse ml. mål og motiv = virksomhed

”Oversættelsesproblemer” når teorien anvendes i en helt anden kontekst

Dertil: Virksomhedstorien er en psykologisk udviklingsteori, ikke ergoterapiteori

Metropol ophørte med at undervise i teorien for 4 år siden

Opstod savn om teori til at forklare om motiver, drivkræfter & bagvedliggende værdier samt 
hvorledes aktivitet kan forstås taxanomisk

ValMO udfylder dette hul - ud fra en nutidig, nordisk forståelsesramme.



Tre perspektiver.

Kategorisering af typer af aktiviteter
(Anne-Le)

Værdi -triaden, det som skaber mening
(Henrik)

Perspektivtriaden, tid og typer af aktiviteter
(Anne-Le)



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)



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
laver spiser morgenmad)

Handling = Jeg drikker kaffe
Operation= Jeg løfter koppen og fører den

til munden



Aktiviteten
- er bundet til det personlige og er kontekstafhængig:

Motiv                                                           Person
Formål og Opgave

Udførsel Omgivelser

Oplevelse



Kategorier i ValMO

Omsorgsaktiviteter
Arbejdsaktiviteter

Lege aktiviteter
Rekreative aktiviteter

OBS Kategoriseringen er baseret på oplevelsen 
og indeholder ikke søvn



Kategorier i ValMO
Omsorgsaktiviteter
Grundlæggende aktiviteter som er nødvendige for at opretholde sin hverdag, 

udføres uanset kultur 

personlig hygiejne

tage sig af sine nærmeste

holde hjemmet

tage sig af sin økonomi



Kategorier i ValMO
Arbejdsaktiviteter

Aktiviteter som skal udføres for direkte/indirekte at kunne have en hverdag, eks.

 lønarbejde, 

 uddannelse, 

 husholdningsarbejde 

Afgørende for identitet 

og sociale kontakter



Kategorier i ValMO
Leg (at gøre)
Alt det sjove som man gør alene eller sammen, eks. 

fedte rundt i tre forskellige strikkeopskrifter på en gang

klatre

bygge Lego m børnene 

skrive en artikel



Kategorier i ValMO
Rekreative (at være)
Som med leg de ”sjove” aktiviteter, men som tillader at 

man bare ”er”, eks. 

Sidde på havnen og glo udover Øresund

Hænge ud med vennerne

Gå en tur i skoven

Læse en god bog



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

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 drivkraft:
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 har råd til at bo i mit dejlige hus”
Person E: ”Jeg  bliver så dejligt afstresset i hovedet, når jeg løber en tur”
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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

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
Aktiviteter kan indeholde en SOCIAL værdi
◦ Jeg går til kor, mest for at synge 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 danske = fest, fejring, ritualer
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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 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”
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Ofte 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



Tid og mønstre
At måle aktiviteter i tid (8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn)

Kan give et ”falsk” billede

Men alligevel…

Afdækker aktivitetsmønstre og (u)hensigtsmæssig brug af tid

Hvor mange aktiviteter man har på et givent tidspunkt (snakker med 
storesøsteren og hjælper med lektier, laver mad og sørger for at lillebror kun 
gumler på gulerødderne)



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 ungerne og deres kærester)

Makro= den større kontekst og livsvalg (blive ergoterapeut, få børn, skifte job)



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
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