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Allmänhetens rådande syn på åldrandet är att allt blir sämre och 
jobbigare. Den åldrande kroppen kräver ofta omfattande samhällsinsatser, 
såsom medicinering, operationer, hjälpmedel och personliga hjälpinsatser 
för att individen ska kunna ta sig igenom den tidigare så självklara 
vardagen. 

Åldrandet behöver dock inte bara innebära en utförsbacke. 
Äldreforskarna och professorerna Gene D. Cohen och Lars Tornstam har 
visat hur människan med stigande ålder också kan få ett ökande antal 
fantastiska upplevelser och inre positiva förändringar. 

Tornstam och Cohen har genom att lyssna till ett stort antal äldre 
uppmärksammat processer som är positiva och utvecklande och dessa 
tycks inte bli märkbara förrän under den andra halvan i vårt liv. Bland 
annat kan åldrandet medföra en ny kreativitet, ökad självkänsla, djupare 
självkännedom, inre trygghet, vishet och allmänt välbefinnande.

Vår samtida västvärld och den rådande kulturen hyllar systematiskt 
ungdomen och dess kroppsliga ideal och ignorerar lika systematiskt de 
‘årsrika’ människorna som bär med sig erfarenhet och visdom, som endast 
kan förvärvas genom decennier av upplevelser, prövningar och lärande. 
Nyare upptäckter inom hjärnforskningen visar hur hjärnceller hela livet 
fortsätter förnyas samt att den äldre människans båda hjärnhalvor är mer 
synkroniserade, dvs samverkar i betydligt större omfattning än hos den 
yngre människan. Denna forskning styrker teorin om den kreativa 
potential som åldrandet för med sig.

Men hur kommer det sig då att vi i vår kultur ofta antingen betraktar 
gamla människor som om de inte finns, eller som föredettingar som man 
mest tycker synd om eller är till besvär? Har det månne med vårt 
produktions-fokuserade och succé-orienterade samhälle att göra? Eller 
råder kanske för snäva forskningsramar där de frågor som ställs inte 
förmår inbegripa åldrandets djupaste aspekter, eftersom forskarna själva 
inte har upplevt och kunnat sätta ord på de positiva förändringar som 
åldrandet kan medföra?

Vandringsutställningen ÅRSRIKA är baserad på intervjuer med 18 
årsrika människor, mellan 78-95 år, som berättar om livslust, sorg, kärlek, 
njutning och död. Vi får höra om deras relation till kroppen, ensamheten 
och naturen samt vilka olika attityder de möter från omgivningen. 

Dessa äldre och modern vetenskap har  inspirerat oss att göra denna 
utställning. Vi vill förändra och vidga den snäva bild av äldre människor 
som råder idag. I denna e-bok kan du läsa de årsrikas berättelser, 
sammanvävda med aktuell äldreforskning.

Ett positivt åldrande medför att individen får nytta av sin egen inre rika 
potential, vilket i sin tur medför fortsatt utveckling, djupare 
livsupplevelser, social tillfredställelse och ökat välbefinnande. 

Vi hoppas att utställningen ÅRSRIKA och denna e-bok kan inspirera 
Dig till att öppna upp för de djupare aspekterna av människans tidigare 
oupptäckta resurs; ÅLDRANDET.

FÖRORD
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Den här e-boken och vandringsutställningen ÅRSRIKA har vi gjort bl.a. 
för att inspirera alla berörda till samtal om åldrandet. De pedagogiska 
ramarna bör vara flexibla och varierade så att man som exempelvis ledare 
inom omsorgen kan presentera materialet på sitt eget sätt och anpassa 
det till sin verksamhet. 

Varje kapitel beskriver ett tema som vi uppmärksammar i utställningen 
och som har framkommit som ett centralt ämne i de årsrikas liv. 

Det handlar om hur årsrika människor uppfattar sin tid, sin kropp, om att 
lära sig nya saker, om att vara kreativ och om självkänsla. Det handlar om 
livslust, relationer och det som kallas ’den positiva ensamheten’.  Och till 
sist berörs även det oundvikliga i allas liv; döden.

Varje kapitel innehåller också en forskningsruta som beskriver några 
viktiga slutsatser som professorerna Lars Tornstam och Gene D Cohen 
har kunnat dra efter omfattande forskning. Dessa forskningsfakta har vi 
också flätat in i berättelserna. 

Efter varje nämnt tema presenteras ett förslag till samtal, med olika 
frågeställningar, som kan lyftas med omsorgspersonal, anhöriga eller 
andra berörda. 

Om ett ämne fångar särskilt intresse och man önskar studera vidare, har 
vi även förslag till att googla på böcker, tv-program, radioprogram, 
artiklar och webbsidor som kan inspirera till vidare studier.

Vi har dessutom lagt in en länk till en filmad visning av utställningen 
ÅRSRIKA. Personal som inte kan ta sig till utställningen kan se den 
ändå, och kanske vill man gå igenom den igen i samband med 
undervisning eller tematräffar. 
Årsrika eller andra som av olika skäl inte kan ta sig till utställningarna 
runt om i landet kan på detta sätt ta till sig utställningens budskap. 

Vi är väl medvetna om att de tankar och beskrivningar som presenteras i 
e-boken och utställningen inte alltid kan kännas igen på äldreboendet 
eller inom hemtjänsten. Vi har dock medvetet valt att lyfta fram aktuell 
forskning tillsammans med dessa årsrikas berättelser. Vi ser ett behov av 
nya förebilder som kan visa oss de andra sidorna av den åldrande 
människans liv. 

 

KORT PRESENTATION AV FORSKARNA:

Det finns inte många forskare som presenterat åldrandet som en positiv 
utvecklingsfas. Vi är därför väldigt glada för att kunna presentera dessa 
två pionjärer som båda fått stort internationellt erkännande:

Gene D. Cohen (1944-2009) var en amerikansk psykiatriker och pionjär 
inom geriatrisk forskning. Han var chef för The Center on Aging vid 
National Institute of Mental Health och en av de första att på djupet 
studera äldres mentala hälsa.

DET POSITIVA ÅLDRANDET
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Cohen förnekar inte ålderdomens tillkortakommanden med svårigheter 
och förluster, men skakar om våra invanda föreställningar om åldrandet 
som till stor del fokuserar på sjukdomar och negativa förändringar istället 
för hur livet kan upplevas och den glädje man kan få ut av det. 

Ålderdomens goda sidor kommer dock inte av sig självt. Man kan göra 
mycket för att fortsätta sin utveckling under det fortsatta åldrandet. 
Cohen lyfter fram vikten av att hålla sig igång fysiskt, mentalt och socialt. 
Kreativitet och olika aktiviteter, upprätthålla sina sociala nätverk och 
fortsätta förbättra det man redan är bra på, är faktorer för bibehållen 
hälsa på äldre dagar enligt Cohen.

Lars Tornstam (1943-2016) var en förgrundsgestalt inom svensk 
socialgerontologi och en svensk pionjär inom äldreforskning. Han nådde 
också internationell ryktbarhet genom sin teori om Gerotranscendens, 
bl.a. i Japan och USA. Den visar hur  människan i takt med sitt åldrande 
antar nya perspektiv på sig själv, på omgivningen och på livet i stort, 
vilket leder till en djupare livstillfredsställelse. Människan slutar aldrig att 
utvecklas och äldre kan till och med uppleva helt nya aspekter av 
vardagslivet och en fördjupad livsglädje. 
  
Bland annat så ökar känslan av självmedvetande. Man är mindre fixerad 
vid sitt utseende och mer accepterande av sin kropp. Man kan bli mer 
vidsynt och tolerant och få mer känsla av sammanhang och en djupare 
mening med sitt eget liv, samt en känsla av mer glädje och frihet.

Lars Tornstam hävdar att fröet till ett sådant positivt åldrande finns 
latent inom oss alla, oberoende av kultur, samhällsklass, livserfarenhet och 
annan bakgrund. Detta frö måste dock vattnas och gödas för att de 
beskrivna positiva förändringarna skall sätta igång inom oss. Det blir som 

en följd viktigt att hela samhället uppmärksammar, erkänner och 
efterlever dessa vetenskapliga rön. Samhällets stödstrukturer runt de äldre 
blir i framtiden av avgörande betydelse för en förändrad syn på åldrandet. 
Hur ska vi tillsammans kunna optimera en fortsatt positiv åldrande-
process i vårt samhälle, så att flera äldre kan få fortsätta utvecklas och leva 
livet fullt ut?

Länk till en kort filmad presentation av utställningen: 

https://player.vimeo.com/video/212436341

https://player.vimeo.com/video/212436341
https://player.vimeo.com/video/212436341


”Jag njuter av nuet. Jag är glad och 
tacksam att jag har ork och lust att 
göra det jag vill. Jag kommer inte 
ihåg att jag är gammal, bara ibland”

INGER 90 år

TIDEN



5

FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Många äldre lever mer här och nu

✦ Äldre kan ibland känna som att de 
lever alla sina åldrar – samtidigt

✦ Många äldre upplever en ökad 
samhörighet med tidigare och 
kommande generationer

Många äldre berättar att upplever en annan tidssuppfattning. Tidigare hade man en klar 
uppfattning om vad som var igår och det som är i dag. Med stigande ålder har det dock 
smugit sig på en starkare kontakt med det förflutna. Det kan kännas som att man 
upplever två tidsperioder samtidigt. 

Det är vanligt att ens sinne går tillbaka till barndomen och uppväxten. Det är inte heller 
ovanligt att man tolkar om gamla livsupplevelser. Det kan skapa nya perspektiv som inte 
sällan leder till en försoning med inblandade personer. Det blir en känsla av att komma 
till rätta med saker och ting.

”Ibland är tiden som upplöst. När jag ser tillbaka tänker jag att det inte var länge sedan 
jag hängde i träden och lekte Tarzan. Pussade Kalle i gymnasiet. Och mina tre barn var 
små. Nu är jag en gammal tant med rullator på 82 år. Hur blev det så? Jag kan vara alla 
åldrar samtidigt. Ena stunden springer jag runt i mina djurmössor och känner mig 
barnslig. När jag ligger på sängen, vilket jag måste göra många timmar varje dag på 
grund av värk, känner jag mig gammal när jag ser tillbaka på livet. Vad är gammal? 
Mitt liv är snart slut men nu finns jag. Nuet är viktigare än någonsin.”

TIDEN
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Man kan känna ökad samhörighet med tidigare och kommande 
generationer. En känsla av starkare band med bortgångna släktingar, 
som en länk i en generationskedja, med en tydligare koppling till hela 
kedjan och inte bara till sin eget liv.

”Jag vet att jag snart har levt 93 år men i mitt sinne är det kort tid 
ändå. För mig är 1930-talet inte alls långt borta för allt finns inne i 
huvudet på mig. Dagen går snabbt över men när jag är i den tycks 
den ändlig. I mitt tänkande är klockan tolv, när jag tittar på klockan 
är hon bara elva. På så vis är dagarna långa. Jag har ofta känslan 
av att jag lever i evigheten, en väldigt trevlig tanke och inte omöjlig, 
för när vi dör så ska vår resa fortsätta uti det okända ickelandet. ”

En djupare kontakt med tidigare perioder i ens liv kan upplevas, eller 
med en annan historisk tid, som man kan känna samhörighet med på 
något vis. Några har uttryckt en ökad känsla av samhörighet med 
mänskligheten i stort.

Det är en en vanlig syssla bland äldre att ägna sig åt släktforskning. 
Man förstärker sina minnessystem genom att organisera och samla 
visuell och skriftlig dokumentation från sina liv. 

Memoarer kan vara av skilda slag – skriftliga anteckningar, 
klippböcker, släktforskningsregister, fotoalbum, eller – vilket blir allt 
vanligare – digitala sammanställningar av foton, texter och till och med 

ljud- eller videoinspelningar.  Att nedteckna sitt liv och sina memoarer 
kan ofta leda en process som ger individen ökad självkännedom.

Många uttrycker att de upptäckt en mycket starkare känsla av att ”vara 
i nuet”. Som följd av detta stärks ofta ens sinnen och man blir mer 
närvarande i de dagliga händelserna. 

” Tidigare tänkte jag att; det kan jag göra sen. Det finns ju fasiken inget 
sen. Jag kan nästan inte ens tänka om en vecka. Framtiden har jag 
bakom mig. Det är nu som gäller. Egentligen borde vi leva så hela livet! 
Den dyrbara tid som är kvar vill jag absolut inte slå ihjäl eller bara låta 
driva iväg. Jag tar mig mer tid till saker, bejakar min nyfikenhet och 
rusar inte längre. Mitt liv är snart slut men nu finns jag. Nuet är 
viktigare än någonsin.”



1. På vilket sätt upplever ni att äldre kan ha en annorlunda tidsuppfattning?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. På vilka olika sätt kan vi bemöta äldre som visar att de vill vara mer i ‘nuet’?
3. Kan det finnas några aktiviteter som skulle kunna stödja den äldres behov av ”här-och-nu-känsla”?

✦ Lyssna till radioprogrammet ”Supergammal - Den pigga ålderdomen”
✦ Läs mer om det positiva åldrandet på denna hemsidan: livetsmosaik.nu
✦ Läs mer: ”Den mogna människan : kraften i den åldrande hjärnan”
✦ Läs artikel i Folkhälsan: ”Tips för lyckligt åldrande: Lev i nuet och gläds åt framtiden”

SAMTALSÄMNEN – TIDEN

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Tidigare var det otänkbart för mig 
att skoja om min kropp. Nu känner 
jag kärlek till den. Kladdkaka och 
Plopp byggde denna vackra kropp! 

GUN 82 ÅR 

KROPPEN
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Många äldre berättar att de upplever 
en minskad oro för sjukdom och 
ohälsa. Man fortsätter som tidigare 
att ta hand om sin kropp, men man är 
inte längre lika bunden vid kroppen

✦ I takt med åldrandet kan man känna 
sig allt mer nöjd med kroppen som 
den är

✦ Fysisk aktivitet stärker hjärnan och 
dess funktioner

ÅRSRIKAS TANKAR OM DEN FYSISKA KROPPEN:

” Doktorn hade sagt att jag skulle promenera tio minuter varje dag för att jag har generell 
artros. Det var en vinterdag och solen sken. Jag tittade in i en trädgård. Där skimrade 
snödropparna och gav mig en livsupplevelse. Vad vill jag med mitt liv, frågade jag mig. Ska 
jag gå här och gnälla och tänka på mina smärtor eller ska jag glädjas åt livets snödroppar? Det 
finns förstås en gräns för hur mycket smärta man tål men så länge jag inte har kommit till den 
gränsen är det viktigt att släppa från smärtans grepp.”

”Jag sover aldrig en hel natt. Men jag bestämde mig för länge sen att inte bry mig. Jag läser på 
nätterna och har ett roligt system. Om jag vaknar och inte har något att läsa tänder jag inte 
ljuset utan går till bokhyllorna och tar på måfå en bok. Jag har läst de flesta men de ger mig 
nya läsupplevelser.”

”Känner jag att det är för mycket lägger jag mig och sover. Det är inte ett problem. Lika lite 
som att jag vaknar vid fyra, att ett knä inte funkar eller att jag har högt blodtryck. Jag har 
156, vad fanken 14 steg över kan väl inte spela stor roll. Jag har stegmätarklocka. Målet är 
7000 steg per dag men jag jagar inte steg. Istället för att tycka att det är besvärligt att gå 
tänker jag att nu får jag några extra steg. Jag skuttar på så länge jag kan och oroar mig inte. ”

KROPPEN
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”Jag känner mig inte som 92 år och huvudet är likadant som alltid. Det är 
bara kroppen som vittnar om åldern. Men jag vill inte prata krämpor. Jag 
är härdad. Krämporna bryter inte ner mig på något sätt.”

” Är det där jag, frågar jag mig när jag ser mig i spegeln. Det handlar inte 
om att jag inte är ung längre. Jag tror att numera ser jag mitt inre jag..”

Citaten ovan visar hur många äldre väljer att förhålla sig till 
åldersrelaterade förändringar, sjukdomar och olika krämpor som följer 
med åldrandet. Man accepterar situationen, gör så gott man kan och 
försöker fokusera på andra glädjeämnen.

Att behålla sin rörlighet och en viss nivå av fysisk aktivitet är bra och 
viktigt för oss alla. Det finns ett brett forskningsstöd för detta 
påstående. Fysiskt aktiva har bl.a. mindre risk för att utveckla demens. 

Fysisk aktivitet stärker hjärnan, särskilt om träningen är aerobisk (dvs. 
att träna kroppens uthållighet). Träningen bidrar till att öka blodflödet 
till hjärnan, öka endorfin-nivåerna och skapa en effektivare utrensning 
av slaggprodukter. Även syrenivån i hjärnan ökar med fysisk träning.

Det har visat sig gynnsamt att blanda ensamaktiviteter och 
gruppaktiviteter, liksom att blanda fysisk krävande och lugna 
aktiviteter. Denna variation stimulerar både hjärna och kropp på ett 
optimalt sätt.

Många äldre uttrycker en ökande acceptans för sin kropp, precis som 
den är. Allmän oro för sjukdom och ohälsa tycks också avta med 
åldern, medan man dock fortsätter sköta om sig så gott man kan.



1. Hur har ni möjligen uppfattat att äldre förhåller sig till sin kropp, i ert dagliga arbete?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. Hur kan vi få fler äldre att delta i olika former av fysisk aktivitet?
3. Hur kan vi på bästa vis bemöta och bistå äldre när det gäller att hantera kroniska krämpor och 

funktionsnedsättningar?

✦ Läs artikel i SvD: ”Den åldrande kroppen -  förlust och nyvunnen frihet”
✦ Läs mer på DN insidan: ”Simning ger livslust på äldre dar”
✦ Läs mer från Äldre i centrum: "Den äldre kroppen uttrycker något annat än en ung"

SAMTALSÄMNEN – KROPPEN

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Närminnet tar lite tid på sig. Men 
min hjärna har utvecklats. Det 
märker jag på mitt sätt att tänka, 
tala, argumentera och analysera. 

ANNMARIE 87 ÅR

LÄRA NYTT
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Hela livet nybildas hjärnceller och 
nya förbindelser uppstår mellan 
hjärnceller

✦ Äldre människor kan lösa uppgifter 
mer kreativt. De använder båda 
hjärnhalvorna samtidigt

✦ De nerver i hjärnan som reglerar 
emotioner mognar och blir mer 
balanserad med åren

Den stora nyheten inom forskningen är att hjärnan är långt mer flexibel och 
anpassningsbar än man tidigare trott. Hjärnan bibehåller förmågan att forma nya minnen, 
något som innebär att nya förbindelser mellan hjärncellerna skapas. Man har också 
upptäckt av att det kan skapas helt nya hjärnceller även i en åldrad hjärna! 

Dessutom vet man nu att äldre hjärnor kan behandla information som skiljer sig mycket 
från hur yngre hjärnor gör. Äldre människor kan använda båda hjärnhalvorna till uppgifter 
som yngre bara använder en sida för att klara av.  

Det är också helt klart att hjärnan blir starkare när den används och när den utmanas. På 
samma sätt som att kroppen i övrigt stärks av träning. Här gäller det att bli mentalt svettig, 
precis som vid fysiska aktiviteter.

Den viktigaste skillnaden mellan yngre och äldre hjärnor är att äldre har lärt sig mer än 
yngre. Det finns många saker i livet som är komplicerade och som man helt enkelt inte 
kan lära sig snabbt. Erfarenhet inom livets många olika områden är därför väldigt 
betydelsefullt. Exempelvis krävs omfattande erfarenhet för att utveckla en djupare 
förståelse för mänskliga relationer.

LÄRA NYTT
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”Nu lärde jag mig något nytt, det säger jag ofta. Jag läser tidningar av 
olika kulörer. ETC, DN, SVD och intressanta böcker. Jag håller mig 
uppdaterad och hänger med. 
Äntligen, något som jag har hunnit före med, sa sonen häromdagen, när 
han insåg att jag inte har skaffat mig Swish, men jag håller på att fixa det. 
Jag har börjat sticka igen och lärt mig massor med nya tekniker. Riktiga 
utmaningar. ”

” Jag lär mig nytt varje gång jag möter flyktingbarnen jag jobbar med.”.

Alla människor har i varierande grad en ’utvecklings-intelligens’, som 
handlar om i vilken grad en person har lyckats uttrycka sina olika 
förmågor. Det finns emotionella, intellektuella, psykologiska och 
neurologiska förmågor som i olika omfattning kan integreras i den 
mogna hjärnan. 

Det är en sorts samspel mellan förnuft, sociala färdigheter, emotionell 
intelligens, livserfarenhet och det egna medvetandet. Detta är egenskaper 
som kan stimuleras. När vi åldras så visar sig denna utvecklingsintelligens 
som fördjupad visdom, förnuft, perspektiv och framtidssyn. 

FAKTA OM HJÄRNAN:

✦ Hjärnan omformar sig ständigt, ju mer den tar till sig av kunskap 
och erfarenhet.

✦ Nya hjärnceller bildas hela livet.

✦ De centra i hjärnan som reglerar emotioner mognar och blir mer 
balanserade med åren.

✦ Äldre använder sina båda hjärnhalvor samtidigt i större omfattning 
än yngre.

Hjärnan är dock inte immun mot åldersförändringar, vissa funktioner blir 
sämre med åren, t.ex hur fort man löser ett problem eller ens 
reaktionsförmåga. Det är även vanligt att korttidsminnet blir sämre. 

Men om man får lära sig hur minnet fungerar och förstå vikten av 
sambandet mellan föda, motion, sömn och sociala aktiviteter så får man 
en bättre chans att utnyttja hjärnans inneboende potential. 

Extern stimulans förändrar hjärnans struktur och funktion. Hjärnans 
form påverkas av olika fritidsaktiviteter. 

Vid en studie av sambandet mellan fritidsaktiviteter och risken för 
demens och kognitiv försämring fann man att följande aktiviteter var de 
mest effektiva för att undvika demens (listade i effektivitetsordning):
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✦ Att dansa

✦ Att spela sällskapsspel

✦ Att spela ett instrument

✦ Att lösa korsord

✦ Att läsa

Äldreforskning har även avslöjat en annan viktig punkt: känslan av att ha 
kontroll. Äldre som fyller sina liv med aktiviteter som får dem att känna 
att de har mer kontroll och är skickliga på det de gör, mår bättre både 
fysiskt och psykiskt. 

Det kan alltså handla om att lära sig spela ett nytt instrument, börja 
brodera, lära sig använda en dator eller ett nytt språk. Möjligheterna är 
många. 

Upplevelsen av att vara skicklig på något kan förbättra den mentala 
hälsan och stärka immunförsvaret.  Forskning om sambandet mellan 
hjärna och kropp visar att positiva känslor stärker immunsystemet.

”Jag känner sorg över hur mycket som finns att lära sig om och som jag inte 
kommer att hinna med. Det är väldigt roligt att stå inför ett problem och 
ha en hypotes.  För det mesta går det galet men ibland blir det rätt och då 
får jag en kick. Det är samma känsla som när jag var ung. I min forskning 
lär jag mig nytt hela tiden som leder till nya idéer, synpunkter och ny 
kunskap. Det är stimulerande, roligt och spännande. ”

”Jag lär mig nytt varje dag. Radion är mitt universitet, Vetenskapsradion, 
Spanarna, Radiopsykologen. Jag läser också böcker, går på teater och 
konserter. Det är stimulerande och superroligt! ”



1. Hur tycker ni att man bättre skulle kunna uppmärksamma och ta hänsyn äldres ofta omfattande kunskaper 

och livserfarenhet?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. Hur skulle vi i vårt samhälle bättre kunna använda oss av de äldres erfarenheter och visdom?
3. Hur kan vi inom äldreomsorgen bättre hjälpa äldre att stimulera hjärna och intellekt?

✦ Lyssna till radioprogrammet i Sveriges Radio: ”Om nya tankar i ett gammalt huvud”
✦ Titta på TV programmet i SVT Play: ”Ekerwald – besatt av ordet”
✦ Läs mer: ”Den mogna människan : kraften i den åldrande hjärnan”

SAMTALSÄMNEN – LÄRA NYTT

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Jag har aldrig varit så bra som jag är 
nu! Jag har otrolig erfarenhet och 
jag vågar!

INGRID 95 ÅR 

KREATIVTET & 
SJÄLVKÄNSLA
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Kreativitet kan blomstra i vilken ålder 
som helst – den kan blomstra med 
större intensitet och rikedom hos 
äldre eftersom den präglas av deras 
enorma förråd av kunskap och 
erfarenhet

✦ Många äldre upptäcker nya sidor hos 
sig själv, både positiva och negativa

✦ Om man tidigare haft låg självkänsla 
så känner man inte detta lika 
påtagligt längre

”När jag var 20 år visste jag hur allt var. När jag var 30 hade jag ändrat mig totalt. Vid 
40 fick jag ytterligare insikter och tänkte, att så här är det. Nu kan det vara hur som helst. 
Vi vet så lite. Idag har jag större tillit till mig själv och struntar i vad andra tänker. Jag 
vill leva livet fullt ut. Vara den jag är! 
Prova! Vi ska inte säga att saker inte går. Och det gör inget om vi misslyckas, brukar jag 
säga till barnbarnen. ”

”Mitt bästa sätt att stärka självkänslan är att skapa. Göra saker på nya sätt. Det behöver 
inte vara konstnärligt, det kan vara att improvisera när en lagar mat, att odla eller vad 
som helst. Jag kastar mig ut lite då och då och hittar på. När jag vågar stärks mitt ego. ”

Under hela livet fortsätter vi att växa och utvecklas som människor. Vår personlighet och 
vår kreativitet tar nya former och utvecklas. Det här är ett nytt och framåtblickande 
synsätt, som tydligt visar på människans livslånga potential till utveckling, kreativitet och 
känslomässig tillfredställelse.  

Människor går igenom olika livsfaser. Hela tiden påverkas man av inre drivkrafter och 
önskningar som tillväxer och avtar under hela livet. Cohen kallar dessa drivkrafter för den 

KREATIVITET & SJÄLVKÄNSLA
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”inre sporren”. Den inre sporren är alltså bränslet som motiverar oss till 
fortsatt utveckling. 

VAD STIMULERAR EN MÄNNISKA TILL VIDARE UTVECKLING?

✦ Att äntligen lära känna sig själv och känna sig bekväm med den 
man är.

✦ Att känna att man lever väl

✦ Att visa gott omdöme

✦ Att känna sig hel; mentalt, emotionellt och andligt, trots smärta 
och förluster

✦ Att leva livet fullt ut, in i det sista

✦ Att få berätta sin historia

✦ Att få fortsätta upptäcka och förändras

✦ Att vara hoppfull trots motgångar

Ett av livets glädjeämnen under livets senare del är kreativiteten. 
Mängder av forskning har visat att kreativitet är bra för hälsan. 

Med åren tvingas vi genomleva en rad förluster. Det kan vara förmågor vi 
en gång hade, nära och kära lämnar oss, hälsar sviker, man drabbas av 
sjukdom, mm.  

Om man ägnar tid åt kreativitet kan det hjälpa oss att komma över 
förluster. Faktiskt kan det till och med vara så att en förlust kan starta en 
kreativ process i en människa.

I en sådan process kan man upptäcka nya talanger och förmågor som 
man inte ens visste att man hade. Man kan t.ex. börja sjunga, skriva prosa 
eller lyrik, spela ett instrument, lärt  sig om datorer, gå en universitetskurs 
eller lära sig ett nytt hantverk.

Många äldre vittnar om ökad självmedvetenhet. Tidigare dolda aspekter 
av en själv kan komma upp till ytan, det kan vara både positiva och 
negativa sidor av sig själv. Om man tidigare i livet har haft en låg 
självkänsla, så handlar det nu ofta om en förbättring av denna.

Det kan uppstå en djupare förståelse för de olika - ofta nödvändiga - 
roller man har spelat genom livet. Man får lust att lägga bort dessa och 
alla ‘masker’ och istället bara vara sig själv.
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”När jag var yngre var jag väldigt rädd för att göra bort mig. Då 
kände jag stora krav på mig. Det började ändras i 50-årsåldern. Nu 
är jag mogen, minns jag att jag tänkte då. Därefter har det bara 
blivit bättre. Gör jag dumheter bjuder jag på dem. Jag är som jag är!”

”Vad andra tycker och tänker bryr jag mig inte om. Jag känner mig 
mer avslappnad och självförtroendet är bättre än någonsin. Mitt 
intresse för kunskap har vuxit. Jag funderar på varför men det är på 
något sätt som det är jag och mitt tyckande och tänkande som gäller 
nu. Förändringen har skett sedan jag kom till Tubberöds äldreboende.” 

Äldre människor upplever färre negativa känslor. En mognad i hjärnans 
viktigaste känslocentrum, amygdala, sker med stigande ålder. Vi kan nu 
lättare kontrollera ilska och har bättre förmåga att lösa konflikter. 



1. Hur har ni möjligen lagt märke till äldres kreativitet eller behov av kreativitet?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. På vilka sätt kan vi inom äldreomsorgen främja mer kreativitet bland de årsrika?
3. Hur kan vi i våra dagligen möten med äldre bidra till att stärka deras självkänsla?

✦ Se filmen om Dagny, Sveriges äldsta bloggare: ”Det är inte så dumt att bli gammal, livet börjar vid hundra”
✦ Lyssna till Vetenskapsradion: ”Så kan åldrande göra dig till en problemlösare”
✦ Läs mer: ”Den mogna människan : kraften i den åldrande hjärnan”

SAMTALSÄMNEN  – KREATIVITET

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Jag vet vem jag är och uppskattar 
livet mer idag. Självklart blir vi 
visare ju äldre vi blir! Vad jag än 
gör reflekterar jag bakåt men 
planerar framåt. 

RONNIE 84 ÅR

LIVSLUST
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Med åldern ökar förtjusningen över 
de små händelserna – ofta i naturen

✦ Livet upplevs mer som en helhet - en 
ökande känsla av att livets pusselbitar 
faller på plats

”Jag är ofta glad. Ibland funderar jag: Det kanske irriterar folk om jag är för glad? Vi ska 
leva upp till de fördomsbilder av äldre som ofta förmedlas i media. Vi ska vara gnälliga, 
ömtåliga och ojja oss över våra krämpor. Mitt sätt att vara kanske är det normala när en 
är gammal.” 

Många berättar att de med ökande ålder sätter allt mer värde på de små sakerna i livet. 
Exempelvis kan enkla naturupplevelser inspirera på ett helt nytt sätt. 

Musik, konst och djur är ofta källor till glädje och njutning på ett djupare sätt än tidigare. 

Livet kan upplevas mer sammanhängande. Som att stå på en bergstopp och titta ut över 
livets olika delar och känna att allt bildar en vacker helhet. En känsla av att livets 
pusselbitar faller mer på plats. 

Även det som tidigare upplevts svårförståeligt och smärtsamt kan nu med vidare 
perspektiv plötsligt betraktas med sammanhang och lugn. Sådan förändring kan komma i 
stunder av stillhet och när man spenderar tid för sig själv.

En ny och barnsligare glädje kan dyka upp, som exempelvis förtjusning över att göra saker 
man tidigare inte vågat, att bjuda mer på sig själv och att överskrida egna gamla gränser.

LIVSLUST
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ÅRSRIKA OM LIVSLUST & NATUR:

”Min förmåga att se har blivit ofantlig. När jag var ung var jag upptagen av 
mina tankar. Nu använder jag ofta mina ögon till att betrakta. 

Jag tittar noga på allt på mina dagliga promenader. Särskilt har jag börjat 
fästa mig vid stenar. I Koranen står det att stenarna dyrkar gud bäst. De 
ligger stumma och stilla och minsta ljusstråle reflekteras. Det är en fantastisk 
tanke. När jag går min runda i skogen tittar jag på stenarna som i tysthet 
hyllar sin skapare, själv har jag ingen gudstro. Men jag har börjat bli vän med 
stenarna, känner igen dem. 

Nu kommer den av granit, de vita, nästa är av marmor. 

På kvällarna sitter jag och inväntar att stjärnorna ska framträda på 
himlavalvet. Ovanför molnen lyser stjärnorna, tänker jag, om det är mulet. 

Det är en glädje att iaktta naturen.”

”Livslusten stiger för varje år. Det är de små vardagsupplevelserna som ger 
mig njutning och är underbarare än att åka till Italien, som var det som gällde 
när jag var ung. Nu sitter jag nästan varje dag på min rullator och tittar på 
solen som sänker sig, på människorna som går förbi, trädens skiftningar och 
tänker; Det här är livet på jorden. Allt hör ihop, jag börjar nästan gråta så 
rörd blir jag. Det är konstigt för det är så spännande att bli gammal.”

Jag funderar på att börja 
läsa franska för 
barnbarnet ska börja. 
Franska är vackert och 
jag har alltid haft franska 
bilar. 
Trots att min man gick 
bort när jag var 69 år, 
har jag haft ett 
fantastiskt och tursamt 
liv även efter det. Nya 
människor har kommit in 
i mitt liv, jag har rest 
massor och jag älskar att 
jobba i trädgården och på 
vedbacken. 

Det är först vid 92 år jag 
börjar krympa. Det enda 
som grämer mig är att 
jag inte kan åka skidor 
längre. 

Spark tänker jag åka tills 
jag dör. 



25

”Äppleträden har varit fantastiska i år. Det första jag gör på morgonen är att 
gå ut i trädgården och se om något äpple har trillat ner. Jag ser på väggen där 
blommorna vackert har vissnat. Njuter av färgnyanserna hos stjärn ockan. 

Det som verkligen håller mig vid liv och gör att jag tycker att det är 
spännande att leva är att ha en trädgård. Även om den är liten. Allt liv är 
ändligt och vi är en del av alltet. Jag är försonad med mitt öde och det är på 
sätt och vis lugnande. Det har kommit under de sista åren men speciellt sedan 
min man gick bort och jag blev ensam.”



1. Har ni någon gång märkt att äldre människor uttrycker livsglädje? Hur då?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. Hur tycker ni att man ska bemöta äldre som ger uttryck för livsglädje?
3. Hur kan äldreomsorgen öka möjligheterna för äldre att få uppleva mer av naturen?

✦ Se korta föreläsningar från ”UR Samtiden - Det friska åldrandet ”
✦ Kort artikel från Högskolan i Borås: "Kärlek på äldre dar - om olika källor till livslust"
✦ Se Svt Play: ”Det är inte så dumt att bli gammal: En dokumentärserie av Åsa Blanck”

SAMTALSÄMNEN – LIVSLUST

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Barn, barnbarn och barnbarns barn 
ger oerhört mycket. Bara att titta på 
dem, vad de gör, vad de säger. Och 
att få dela allt detta med min fru.

ARVID 93 år

RELATIONER
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Många äldre lever mer i nuet och 
utan gamla sociala masker.

✦ Trygga och stabila sociala nätverk 
är viktiga för både den psykiska 
och fysiska hälsan

✦ Sociala aktiviteter motverkar 
ensamhet

Äntligen får vi vänner veta saker om varandra som vi aldrig tidigare har vetat. Vi är 
mycket mer avslappnade nu. Även gubbarna pratar om hur de mår och känner sig. Jag har 
vänner i olika åldrar och trivs med alla men det är väldigt viktigt med vänner i samma 
ålder. 
Vi förstår varandra för att vi är i samma fas.

Forskning visar att äldre personer är mer benägna att avsluta otillfredsställande relationer. 
Med åren blir man mer noga med vilka relationer man har. Man vill ägna sin tid åt de 
människor man tycker om och känner sig bekväm tillsammans med. Man vill ’vara sig 
själv’ och föredrar då ofta färre och djupare relationer. 

Jag har mer tålamod och överseende med människor. Med åren har jag fått större insikt 
om att människor gör både gott och ont.
Usch den gillar jag inte, fy vad den snackar och vilken jobbig människa, tänkte jag ofta 
förr. Men vem är jag att döma? 
Människor kanske bara visar upp en sida av sig men har goda sidor inom sig. Dessa 
insikter har gjort att jag känner större samhörighet med människor och tycker om de flesta.

RELATIONER
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Stabila och trygga sociala nätverk är mycket viktiga. Det finns exempelvis 
ett positivt vetenskapligt samband mellan goda sociala relationer under 
livets andra hälft och lägre blodtryck, vilket i sin tur reducerar risken för 
hjärt-/kärlsjukdomar. 

Förmågan att upprätthålla sociala relationer minskar inre stress och 
bidrar till bibehållen hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Människans 
förmåga till social samvaro och mellanmänskliga relationer är dessutom 
oförändrat stark under livets senare del.

Sociala aktiviteter motverkar ofrivillig ensamhet. Risken för ensamhet 
ökar när ens gamla vänner faller ifrån och det sociala nätverket tunnas ur. 
Här kan kommunal omsorg spela en viktig roll genom att erbjuda 
exempelvis träffpunkts- och annan kulturell verksamhet.

”Vi gifte oss1945. Vi har fem barn, 12 barnbarn och några 
barnbarnsbarn. Vi har upplevt så mycket tillsammans. Hon har varit och 
är helt nödvändig för mitt liv. Det betyder enormt att få åldras 
tillsammans.”

”Jag blev bostadslös på grund av att jag skilde mig. En god vän erbjöd mig 
att bo hos honom. Jag flyttade in och blev kvar i fem år, fram tills han dog 
för några månader sedan. 
Vi delade allt hushållsarbete. Vi grät ihop, tittade på fotboll, lyssnade på 
jazz. Jag saknar honom kolossalt.”
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1. Har ni märkt att äldre människor lider av ensamhet?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare?

2. Hur skulle vi kunna hjälpa till att etablera trygga sociala nätverk för äldre?
3. Hur kan vi bistå äldre att etablera ny och djup vänskap med andra?

✦ Lyssna till radioprogrammet: Klara Zimmergren ”Att bli gammal”
✦ Läs artikel i SvD: ”Gott om tid att njuta när man blir äldre”
✦ Mer forskning: "Nya relationer på äldre dar" av forskarna från HiG: Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg 

SAMTALSÄMNEN  – RELATIONER

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Jag tycker om att vara ensam. 
Läsa, lösa kryss, lyssna på musik 
och fundera på allt roligt jag har 
haft i livet. Jag tycker också om att 
bara sitta stilla.

INGER 90 ÅR 

POSITIV ENSAMHET
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Ett flertal äldre uttrycker behov av 
stunder med så kallad ’positiv 
ensamhet’, där man får vara för sig 
själv i stillhet, kreativitet eller bara 
reflektera. 

Det är inte samma sak att känna sig ensam som att söka den så kallade ’positiva 
ensamheten’. Ett flertal äldre upplever ett ökat behov av vara för sig själv ibland, i 
stillhet, ibland med en kreativ sysselsättning eller bara för att få reflektera lite. Det 
känns viktigt att få tid till att blicka tillbaka på sitt liv, skapa mer självinsikt och 
integrera delar av sitt liv.

En annan orsak till att man söker ‘positiv ensamhet’ är att man med åren blir mer noga 
med vem man umgås med. Detta medför att man ofta hellre spenderar en stund på en 
bänk i solen än att man involverar sig i en meningslös social interaktion.

ÅRSRIKA OM UPPLEVELSEN AV EN POSITIV ENSAMHET

”Jag tycker om att vara ensam. Läsa, lösa kryss, lyssna på musik och fundera på allt roligt jag 
har haft i livet. Jag tycker också om att bara sitta stilla.
Jag vill inte flytta ihop med någon. Jag har gjort mitt. Min man gick bort för åtta år sedan och 
nu är jag bortskämd och kan inte tänka mig att ha en person som jag ska ta hänsyn till hela 
tiden. En får bara se upp att en inte blir gruvsjuk.”
”Jag är väldigt nöjd med att vara ensam, vara helt ostörd. 

POSITIV ENSAMHET 



34

Min fru Anna fick Alzheimer och jag vårdade henne i tio år. En 
återkommande replik vid frukostbordet var: Vem är du? Hon tittade på mig 
som om jag var en främling. Hon rymde många gånger. En vinterkväll 
hittade jag henne bakom en sten. Jag kunde inte åka och handla, hon snodde 
varor från andra kunder. Jag tänkte aldrig att jag skulle placera henne på 
hem. För mig var det ingen börda att ta hand om henne. 

Jag trivs med den begränsade horisonten numera. Jag skakar lakanen, 
bäddar min säng. Jag klär mig och går omkring som en luffare. Jag lagar 
mat till mig själv. Jag behöver inte bekymra mig över någon, ingenting 
förväntas av mig och jag har inga plikter. 

Ensamheten gör att jag liksom lever inne i min egen dykarklocka. Den ger 
frihet och ro och jag får tid att tänka och arbeta. Ibland längtar jag efter 
människor och tar då gärna emot besök.”

” Jag saknar en man att småprata med, vara nära, hålla i handen, smeka på 
kinden och klappa på magen. Vardagsnärhet, den är viktigare än sex även 
om lusten finns. 

Min ensamhet går lätt ut över barnen. Jag brukar säga till de att de får 
säga till mig om jag blir för mycket bubbelbabbelmamma.

Samtidigt är stillheten och tystnaden i ensamheten livsviktig för mig. 
Behovet att bara få ta det lugnt och ha tid att reflektera och gå tillbaka i 
livet har ökat de senaste åren.”
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”För mig är det positivt med ensamhet för att jag väljer den. Som på 
morgnarna när jag stänger av radion och stillheten infinner sig. Att få vara 
i ro. Däremot tycker jag inte om att känna mig ensam. Jag tycker om att 
umgås men livet är för kort särskilt nu, att umgås med vissa människor. 
Numera säger jag nej till de som tar för mycket energi.”

”Det är fruktansvärt tungt att bli ensam. Det är ett väldigt hårt arbete att 
ta sig ur sorg. Men det är värt det. Jag har nyss kommit ur den värsta 
gropen. Jag och min man levde ihop i 65 år. 

Nu känner jag en viss tillfredsställelse i livet ändå. Jag tycker om lugnet. 
Den frihet som blir när jag inte har ansvar för någon annan.

I ensamheten går jag tillbaka; Hur var det när jag var barn? Jag tänker på 
vårt äktenskap, på mina föräldrar, morföräldrar, på min stora släkt. Jag 
njuter också av att teckna och lyssna på musik; Mozart, Händel, Bach och 
Beethoven.”



1. Hur kan vi bättre förstå och uppmärksamma äldres behov av ‘positiv ensamhet’?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. Diskutera skillnad på ensamhet och positiv ensamhet? 
3. Hur skulle vi bättre kunna ta hänsyn till dessa olika ‘ensamhetsbehov’, i vår dagliga verksamhet?

✦ Lyssna till program på Sveriges Radio: ”Kan ensamhet vara något positivt?”
✦ Läs mer bloggen ”Överlevnadsguiden: Att vara ensam eller att känna sig ensam”
✦ Läs mer av författaren Patricia Tudor-Sandahl, ex. ”Tid att vara ensam” eller ” Den fjärde åldern”

SAMTALSÄMNEN  – POSITIV ENSAMHET

F Ö R S L A G  T I L L  M E R  KU N S K A P  &  I N S P I R AT I O N  ( g o o g l a )



Jag tänker sällan på döden. Jag är 83 
år och har fått leva ett fantastiskt liv. 
Jag är glad för varenda ny dag. Jag 
är inte rädd för att dö. Men jag vill 
bestämma själv hur min sista tid ska 
vara. Detaljerna för begravningen 
och var askan ska spridas har jag 
och maken bestämt.

BARBRO 83 ÅR

DÖDEN
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FAKTA OM ÅLDRANDET

✦ Hos många äldre avtar rädslan för 
döden och ersätts av acceptans och en 
djupare känsla för livet

Det är vanligt att människor någon gång i medelåldern börjar reflektera över sin egen 
dödlighet. Den perioden beskriver Gene Cohen som ‘omvärderingsfasen’. Frågor som 
”Hur många år har jag kvar?”, ”Vem är jag?”, ”Vart är jag på väg?” kan dyka upp i denna 
fas. För många kan dock tanken på döden förefalla skrämmande och därför undviker vi 
gärna att tänka på och prata om detta ämne. 

Nyare äldreforskning visar däremot att många äldre finner ett allt större lugn inför 
tanken på döden. Ofta uppstår också en djupare känsla för livet som sådant. Man kan 
exempelvis bli mer medveten om vad man skulle vilja uppleva innan man dör, och känna 
en djup tacksamhet för det man har fått uppleva samt allt man har runt sig.

Äldre önskar ibland få prata om döden, i ett tryggt sammanhang, eller med en förtrolig 
vän. Om man uppfattar att någon äldre vill prata om döden så är det viktigt att bara 
vara närvarande och lyssna, kanske ställa någon följdfråga samt skapa utrymme för 
gemensam reflektion och eftertanke.

DÖDEN
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ÅRSRIKAS TANKAR OM DÖDEN

” Tänk att jag är så här gammal. Ändå har jag ingen känsla av att jag ska 
dö. Jag är lugn inför döden. Det är som om jag vandrar i himlens 
förgårdar.”

”Jag kommer att leva vidare som en smörblomma eller ett grässtrå på min 
grav. Energin är oförstörbar och askan tas om hand. 
Jag vill inte ha någon livsuppehållande behandling. Jag vill inte att hjärtat 
ska sättas igång om jag får hjärtstillestånd men jag vill ha smärtstillande 
och lugnande även om det förkortar livet.” 

Jag har skrivit ner hur jag vill ha begravningen. Jag vill ha kyrklig och 
ligga på vår gamla familjegrav där den första som är begravd föddes 1801. 
Jag bryr mig inte om varför jag vill. Jag har sagt vilka psalmer, att prästen 
inte ska säga något om mig som person utan läsa vissa bibelcitat. Men om 
någon känner att det här inte går får de göra precis som de vill.
Det är klart att jag kan bli rädd när jag tänker på döden, mest för om jag 
får ångest.”

”Jag bekymrar mig inte om mig, utan om barn och barnbarn. Jag har städat 
i smyckeskrinet och jag försöker se till att det är ordning i lådorna.”

”Jag har sagt till barnen att om jag får en stroke eller liknande måste ni se 
till att jag får dödshjälp och det kommer de nog att göra.”

”Jag önskar att jag ska träffa min man efter döden. Tack vare att jag tror är 
döden inte skrämmande. Jag känner frid.”

”Jag tänker sällan på döden, jag värjer mig. Jag tänker på lidandet som 
man måste igenom innan och att rätt som det är hamnar man på ett 
äldreboende eller sjukhem. Det känns olustigt. ”

”Jag har en spekulation kring döden. Det är mycket vanligt att en kort 
period innan man dör blir det ett sprakande av elektriska signaler i 
hjärnan. Under den perioden kanske man upplever något kraftfullt. Det 
som fodrar mest av hjärnan är att uppleva tiden. Tänk om det är så att det 
första som går förlorat är upplevelsen av tid. Om vi inte upplever tid men 
upplever allt annat är vi i evigheten. Kanske kommer vi alla att glida in i 
evigheten, det känns bra.”

”Jag längtade otroligt mycket efter min man när han gick bort. De kom 
många kajor den tiden på året. Jag bestämde mig för att min man kom som 
en kaja. När jag tittade ut, stod på hållplatsen eller när jag promenerade 
kom en kaja. Jag pratade med kajan. Det är min man, tänkte jag. Jag 
fattade i mitt sunda förnuft att det inte var min man. Men det var tryggt, 
trevligt och gav tröst.”

”Jag har tänkt mycket på döden och försöker komma underfund med hur jag 
känner. När jag satt vid min pappas bår på lasarettet för många år sedan 
kom det plötsligt en suck, ett leende och så dog han. Det gav en märklig 
upplevelse av döden, som har påverkat mig.”



1. Har ni upplevt stunder där ni skulle kunna prata om döden, i era möten med äldre?  
Kom gärna med exempel och samtala vidare.

2. Hur känns det att prata om döden? Vilka tankar har ni själva om döden?
3. Hur känns det t.ex. att berätta att någon de känner har gått bort?

✦ Lyssna till Vetenskapsradion: ”Forskare: Våga prata med de äldre om döden” 
✦ Läs mer på  hemsidan: Äldre i centrum: ”Tystnaden kring döden på äldreboende”
✦ Läs mer om Barbro Wadenstens forskning: ”Det naturliga åldrandet, Om vägen till gerotranscendens”.
✦ Titta på UR Samtidens föreläsning: ”Att prata om vår död” 

SAMTALSÄMNEN  – DÖDEN

FÖRSLAG TILL MER KUNSKAP & INSPIRATION (googla)



✦ Välj samtalsämnen som inte bara handlar om hälsoproblem, sjukdomar eller kroppsliga begränsningar.

✦ Respektera att äldre kan ha en annan tidsuppfattning på det sättet att gränserna mellan förr, nuet och framtiden flyter ihop.

✦ Uppmuntra den äldre att prata om sina ”upplevelser” när de går tillbaka i tiden.

✦ Korrigera inte rutinmässigt de äldre i förhållanden till tiden, när de exempelvis ser ut till att vara i det förflutna.

✦ Lyssna när någon pratar om döden, låt dem prata, lyssna och ställ följdfrågor som stimulerar fortsatta reflektioner.

✦ Informera övriga äldre ifall någon av de andra på äldreboendet dött och tillåt samtal om det.

✦ Avled inte samtalet när den äldre pratar om döden.

✦ Uppmuntra den äldre personen att tänka tillbaka och att prata om barndomen och om förr i tiden, samt om hur de själva ser på sin utveckling genom livet.

✦ Skapa tillfällen där det kan diskuteras hur det är att åldras. Detta kan ske i grupp eller enskilt.

✦ Arrangera stunder där personliga minnen berättas för någon eller några andra personer. Det är ett sätt att arbeta med sin egen livsberättelse.

✦ Introducera meditation eller medveten närvaro-övningar. Meditation kan vara ett sätt att komma i kontakt med sitt inre och att utvecklas. 

✦ Uppmuntra och underlätta stilla och lugna stunder, Organisera för stilla stunder, för vila och återhämtning.

✦ Respektera personer som vill vara ifred, t ex som vill vara ensamma på sitt rum istället för att delta i någon arrangerad aktivitet.

✦ Ordna så det finns möjlighet att få äta måltider på sitt rum istället för i gemensam matsal för de som önskar det.

✦ I dagrum, gemensamma utrymmen ska inte TV och radio vara påslagna hela dagar.

BEMÖTANDE
Följande text är hämtad från Barbro Wadenstens forskning. Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska 
åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre. Hon har skrivit flera böcker om omvårdnad och det friska åldrandet. Vill du läsa mer kan du gå in på 
Vårdförlagets hemsida: ”Det naturliga åldrandet, Om vägen till gerotranscendens”



✦ Arrangera samtal och fikastunder med tema som engagerar 

✦ Se en film om ett särskilt ämne och samtala om filmen. Uppmuntra till samtal och relatera till äldres egna upplevelser

✦ Starta en släktforskningskurs

✦ Bjud in till att skriva om upplevelser i livet. Dela med andra om man vill..

✦ Uppmuntra till att skriva dikter eller korta berättelser

✦ Bjud in till fysisk aktivitet och olika sorters gympapass, yoga, qigong, alla former för dans med mera

✦ Bjud in till kreativa stunder; målning, handarbete, pyssel 

✦ Bjud in till musikstunder, önskekonsert, jazzcafé mm

✦ Arrangera stilla stunder, meditation eller mindfulness-övningar regelbundet

✦ Bjud in till sångstunder, starta en kör eller lär ut hur man spelar bygelgitarr

✦ Arrangera möten med djur, hundar, katter, hästar, utflykt till bondgården, vara med på kosläpp osv

✦ Arrangera stunder i naturen, trädgården, odla växter mm.

AKTIVITETER
Följande är olika förslag till aktiviteter och upplevelser inom äldreomsorgen, tillsammans med hemtjänstpersonal, på ett 
trygghetsboende eller på ett äldreboende. Gör listan längre – möjligheterna är oändliga...
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Tack till alla som så generöst har bidragit till detta projekt, till utställningen, den 
tryckta boken och till denna pedagogiska e-bok.

Vi hoppas att ledare och personal inom äldreomsorgen på olika sätt inspireras och 
arbetar med den information som framkommit.

Vi denna länken kan du se en filmad kort presentation av  utställningen: 

https://player.vimeo.com/video/212436341

En särskilt stor tack till alla fantastiska ÅRSRIKA som har berättat, låtit sig 
fotograferas och som på många olika sätt är förebilder för oss alla!

Jannie Pevik
Projektledare

© Alla bilder i e-boken: Elisabeth Ohlson Wallin

© Texter/citat från ÅRSRIKA-utställningen  i e-boken: Annica Carlsson Bergdahl, 
ROT produktion

© Texter inspirerad av forskningsmaterial från Lars Tornstam och Gene D Cohen, 
sammanställning och layout: Jannie Pevik, Hudiksvalls kommun

© Filmen av utställningen ”Årsrika” är producerad av Pontus Wicksell.

Ett stort tack till Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och Hälsinglands museum 
för ekonomiska bidrag för att bygga utställningen och göra denna e-bok.

TACK TILL.....

https://player.vimeo.com/video/212436341
https://player.vimeo.com/video/212436341

