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FORORD

1.1 KAN BIBLIOTEKER HJÆLPE ÆLDRE
UD AF ENSOMHED?
Ensomhed er et stigende problem – også hos den
ældre del af befolkningen. Både praksiserfaringer og
forskning peger på, at ensomheden har en høj pris
for det enkelte menneskes livskvalitet og sundhed
og for samfundet som helhed.
Vi bliver flere og flere ældre i Danmark, og mange
kommuner har ikke lokale strategier, der tager højde
for den demografiske udvikling. Det kræver nye
metoder og samarbejder at sikre det gode liv for den
voksende ældrebefolkning. Her kommer kulturen og
folkebiblioteket ind i billedet.
Folkebiblioteket er den kulturinstitution i landet, der
når bredest ud i befolkningen. I mange lokalsamfund
fungerer biblioteket som et bredt favnende og kulturelt mødested med en lang række tilbud - også for
ældre. Men aktiviteterne har sjældent det specifikke
fokus at skabe fællesskaber der kan hjælpe ældre ud
af ensomhed.
Med støtte fra VELUX FONDEN igangsatte Tænketanken derfor i 2016 et udviklingsprojekt med
fire biblioteker og fire almene boligområder fra hhv.
Varde, Dalum, Skælskør og København S. Formålet
var at undersøge, hvordan man med biblioteket som
afsæt kunne modvirke ensomhed ved at opbygge
meningsfulde fællesskaber og udvikle kulturelle
aktiviteter for og med ældre, der føler sig ensomme.
Projektets omfattende kvalitative evaluering viser, at
biblioteket rent faktisk kan gøre en forskel i forhold
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til at afhjælpe ensomhed. Det har også bibragt positive erfaringer med, hvordan biblioteket kan være en
relevant og værdifuld samarbejdspartner for f.eks.
almene boligområder og andre frivillige foreninger,
der arbejder med samme målgruppe og udfordring.
Udviklingsprojektet peger på spændende potentialer
for fremtidens bibliotek som ramme for nye typer af
fællesskaber omkring det væld af kulturelt indhold
bibliotekerne i forvejen formidler. Men det kræver at
bibliotekerne sammen med andre lokale aktører og
forvaltningerne ser potentialet og handler på det.
Og ideelt set at bibliotekerne inviteres med omkring
bordet, når der på kommunalt niveau bliver drøftet
nye veje at løfte ensomhedsproblematikken på.
Det er vores håb, at bibliotekerne vil tage teten og
sætte kræfter ind på at reducere ensomhed. Det er
ikke nødvendigvis store ændringer af den normale
praksis, der skal til. Enkelte justeringer af eksisterende arbejdsgange og arrangementer kan gøre en
vigtig forskel for den enkelte ældre medborger.
Med redskaberne og metoderne fra Ældrefællesskaber & Biblioteker i hånden er det bare at gå i gang!
Og for de ivrige, der allerede er trukket i arbejdstøjet,
kan vi henvise til fremtidensbiblioteker.dk hvor der
bl.a. kan hentes en håndbog, forskellige guides og
skabeloner og en kort video, der kan gøre det endnu
nemmere at komme i gang.
God fornøjelse!
Lotte Hviid Dhyrbye og Louise Agger Nexø
Tænketanken Fremtidens Biblioteker

PORTRÆT / ABDI, KØBENHAVN S

”

Vi savner at gå ud og møde andre mennesker. Mens vi gik på

arbejde, var det noget andet. Nu er man sig selv, og langsomt kan

man blive isoleret, selvom der er en hel del folk rundt omkring en.
Man siger hej, men så bliver det heller ikke til mere.
Abdi, København S
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Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.

PORTRÆT AF ABDI, KØBENHAVN S
I arrangementsrummet på Solvang Bibliotek i København S sidder Abdi sammen med sin kone Fatima og
en gruppe andre ældre. De lytter til danske landeplager, mens der fremtoner filmklip fra 30’erne på et
hvidt lærred. For de fleste deltagere, der er mødt op
til dagens Musikklub, er det langt fra første gang, de
hører sangene. Da Gitte Hænning synger ”Jeg vil giftes med farmand, for farmand er så rar”, griner Abdi.
Det er første gang, han hører den morsomme strofe,
og hans latterudbrud får også de andre deltagere til
at klukke.
Abdi er 65 år og bor i Urbanplanen med sin kone og
søn. Familien kommer oprindeligt fra Somalia, men
har boet i Danmark i mange år. Selvom Abdi dyrker
motion hver dag, bruger han meget tid hjemme
foran fjernsynet med sin kone. Abdi beskriver, at
de begge savner at være en del af et fællesskab: ”Vi
savner at gå ud og møde andre mennesker. Mens vi
gik på arbejde, var det noget andet. Nu er man sig
selv, og langsomt kan man blive isoleret, selvom der
er en hel del folk rundt omkring en. Man siger hej,
men så bliver det heller ikke til mere”.
Da Abdi blev opsøgt af en boligsocial medarbejder,
som spurgte, om han og hans kone ville deltage i
Musikklubben og med på en udflugt til rockmuseet i
Roskilde, var Abdi ikke helt sikker på, hvad rockmu-
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sik var. Han ville dog gerne vide mere om den musik,
han hører på TV og i radioen, så han og Fatima tog
med på turen. På turen mødte de en af de andre deltagere, der dansede jitterbug som ung. Han fortalte
spændende historier om sine oplevelser med rockmusik, hvilket gjorde stort indtryk på både Fatima og
Abdi. I Musikklubben har de begge fået en bedre forståelse for den musik, de hører i Danmark, og det har
de nydt. Abdi faldt til aktivitetsgangene i snak med
flere af de andre deltagere, der ivrigt spurgte ind til
hans baggrund, opklarede ukendte ord for ham eller
gentog sætninger, han ikke fik fat i.
Abdi var også med til Historiecaféen, men kun én
enkelt gang. Han syntes, det var sværere at deltage
dér, fordi han ikke altid forstår alt, der bliver sagt på
dansk. At lytte til musik og synge i fællesskab havde
en god virkning for Abdi: ”Det med musik samler
mennesker. Man behøver ikke være en god sanger
for at synge med, når der er en, der spiller til” Fatima
er enig med Abdi: ”Jeg bliver aldrig træt af at høre
musik!”
Gennem sin deltagelse i Musikklubben er Abdi blevet
klar over, hvad biblioteket tilbyder. Han ser det nu
som et sted, hvor han og Fatima kan opsøge aktiviteter, komme ud af deres stue, møde nye mennesker
fra lokalområdet og øve sig i at tale dansk.
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1.2

LÆSEVEJLEDNING

Nærværende rapport er som udgangspunkt målrettet alle, som interesserer sig for, hvordan man kan
bidrage til at mindske ensomhed og højne trivsel
blandt ældre mennesker. Det er dog især bibliotekssektoren og den boligsociale sektor som kan høste
projektets erfaringer og bruge de beskrevne metoder, da projektet netop er gennemført med disse to
faggrupper som centrale aktører.
Rapporten er omfattende og består overordnet af to
dele, som man kan læse enten i sammenhæng eller
hver for sig.
Første del af rapporten er særligt relevant for dig,
hvis du er interesseret i at forstå projektets præmisser, indsigter og resultater i dybden. Den første del af
rapporten gennemgår detaljeret projektets centrale
begreber, proces og erfaringer. I kapitel 2 kan du
således læse, hvorfor og hvordan projektet er blevet
gennemført. Kapitel 3 formidler derefter den viden,
projektet har genereret; det vil sige viden om ældres
ensomhed og trivsel, hvilket udbytte projektets
aktiviteter har haft på samme, og hvilke læringer
projektet har fået om at bringe biblioteksfaglige og
boligsociale aktører sammen i en indsats for projektets målgruppe.
Rapportens anden del er anvendelsesorienteret.
Den er særlig relevant for dig, som er interesseret i,
hvordan du og din organisation mere konkret selv
kan lave udbytterige aktiviteter for målgruppen. I
kapitel 4 finder du beskrivelsen af det skelet, som vi
anbefaler, at aktiviteter for målgruppen bygges op
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omkring, for at sikre et positivt udbytte i forhold til
ældres trivsel og ensomhed.
I kapitel 5 finder du tre konkrete guides til, hvordan du kan lave nogle af de samme aktiviteter for
målgruppen, som er afprøvet i projektet. Du finder
også en guide til hvordan du kan tilpasse en eksisterende aktivitet, så den bliver relevant og effektfuld
for målgruppen. I rapportens bilagssektion finder du
eksempler og konkrete redskaber, som du kan bruge
og lade dig inspirere af, når du selv vil i gang med at
lave kulturelle aktiviteter for målgruppen.
Trivsel, ensomhed og psykisk sårbarhed er tabubelagte emner for mange, og vi har derfor valgt at
citater i rapporten fra projektets målgruppe fremstår
under alias. Citater fra de boligsociale og biblioteksfaglige medarbejdere, som har deltaget i projektet,
fremstår med titel i stedet for navn. Angivelse af de
specifikke lokalområder, som projektets aktiviteter
er foregået i, står kun nævnt, hvor det er relevant for
forståelsen af tekstens budskaber.
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle de
ældre, som har deltaget i projektet, og som på forbilledlig vis har bidraget med indblik i, hvad trivsel og
ensomhed er, og hvordan man kan forsøge at arbejde
konstruktivt med begge dele via kulturelle aktiviteter. En lige så stor tak skal lyde til medarbejdere fra
biblioteker og boligsociale områder, som har lagt en
kæmpe indsats for at løfte en stor og svær opgave
med udpræget gejst og entusiasme.
God læselyst!

1.3

SAMMENFATNING

Afsnittet her er en kort gennemgang af de vigtigste
indsigter og resultater som dette udviklingsprojekt
har frembragt - fordelt på fire nøgleområder: Ensomhed hos ældre, midler mod ensomhed, nye metoder
og redskaber samt projektets udbytte.
Projektets viden er genereret over en periode på
halvandet år, hvor lokale projektgrupper bestående
af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra henholdsvis Varde, Skælskør, Dalum og
København S har arbejdet sammen om at udvikle og
afprøve aktiviteter for ensomme ældre. I hvert område er to forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på
biblioteket. Hvert aktivitetsforløb har bestået af otte
aktivitetsgange fordelt over otte uger. I alt har 143
ældre deltaget i aktiviteterne på landsplan.
Projektets indsigter om ældre og ensomhed grunder i en forundersøgelse baseret på 50 individuelle
dybdeinterviews med ensomme ældre, mens evalueringen af projektets udbytte er baseret på feltobservationer samt dybdeinterviews med 22 ældre
aktivitetsdeltagere samt 8 medarbejdere og 4 lokale
aktører.
Ensomhed hos ældre
På baggrund af tidligere forskning på området har vi
valgt at definere ensomhed på følgende måde:
Ensomhed er, når kvaliteten af ens sociale relationer
ikke dækker ens sociale behov. At indgå i sociale fællesskaber udelukker ikke nødvendigvis oplevelsen af
ensomhed. Fravær af sociale relationer er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man er ensom. Ensomhed er en subjektiv størrelse. Vedvarende ensomhed
er i særlig grad forbundet med dårlig livskvalitet.
De ældre, vi har interviewet undervejs i projektet, er
alle vurderet ensomme i henhold til ovenstående de-
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finition. Vurderingen er foretaget på to måder: Enten
på baggrund af individuelle dybdeinterviews, eller
ved at de har opnået en score på 5 point på spørgeskemaet T-ILS (“three-item loneliness scale”), som er
en anerkendt skala til at måle oplevet ensomhed.
Gennem analyse af det omfattende datamateriale
har de antropologiske konsulenter fundet frem til
syv faktorer, der forårsager ensomhed:
• Sygdom hos eller tab af ægtefælle: Livsomvæltende begivenheder som sygdom hos eller tab
af ægtefælle kan være skyld i, at ældre oplever
ensomhed.
• Funktionstab: Nedsatte fysiske evner som fx at
høre eller gå dårligt betyder, at de ældre føler sig
begrænsede fysisk såvel som socialt.
• Mangel på netværk: En del ældre, især mænd,
oplever at mangle et netværk, der kan være med
til at aktivere dem.
• Psykiske lidelser: De ældre, der beskriver sig
selv som psykisk sårbare fx på grund af en psykisk lidelse, oplever at være begrænsede i, hvad de
magter at gøre og deltage i.
• Flytning: De ældre, der er tilflyttere, oplever, at
det kan være svært at opbygge nye lokale bekendtskaber og lokalkendskab.
• Anden etnisk baggrund: For ældre med anden
etnisk baggrund forhindrer vanskeligheder ved
det danske sprog et afslappet og ligeværdigt samvær med dansktalende.
• Arbejdsløshed før pension: Endelig har de
ældre, der ikke havde et arbejdsfælleskab forud
for pensionen, tendens til at mangle netværk og
fællesskaber.

Midler mod ensomhed – meningsfulde
fællesskaber
Projektet har undersøgt, hvordan man kan modvirke
ensomhed ved at opbygge fællesskaber om kulturelle aktiviteter med biblioteket som afsender og fysisk
base. Det er lykkedes at etablere meningsfulde fællesskaber, hvor deltagerne har kunnet dele oplevelser, meninger og minder med hinanden, og hvor de
har følt sig set af de andre deltagere, samtidig med at
de har fået ny viden og kulturelle oplevelser.

Nye metoder og redskaber
Vi har på baggrund af erfaringerne undervejs i projektforløbet udviklet og tilrettet ”Aktivitetsskelettet”.
Aktivitetsskelettet er fællesbetegnelsen for seks
grundelementer, der bør være i fokus ved afholdelse
af kulturelle aktiviteter, som sigter mod at reducere
ensomhed gennem nye fællesskaber:

Tre faktorer har ifølge datamaterialet været udslagsgivende for dannelsen af fællesskaberne: Biblioteket,
værtskabet og antallet af deltagere i aktiviteterne.

• Rekruttering: Personlig opsøgende kontakt til
målgruppen, evt. med hjælp fra lokale aktører
såsom sundhedspersonale, frivillige osv.

For det første har det betydet meget, at biblioteket
har været det primære mødested for deltagerne og
rammen om fællesskabet. Bibliotekets tilbud opfattes som noget, der har indholdsmæssig tyngde.

• Følgeskab: Hjælp til at komme til og fra aktiviteten, inkl. den opfølgende indsats, det kræver at få
ensomme ældre til at komme igen.

For det andet har værtskabet spillet en stor rolle.
Værtskabet i aktiviteterne har både haft en praktisk
og en social side. På tværs af lokalområderne fremhæver deltagerne de gode, opmærksomme og nærværende værter, der har sørget for dem før, under og
efter aktiviteten og evnet at ryste dem sammen.
For det tredje har antallet af deltagere været afgørende. At dømme efter projektets resultater har det
givet størst effekt på ensomheden at mødes i mindre
grupper med overvægt af deltagere, der føler sig ensomme. Projektet har dog også vist, at der kan være
potentiale i at arbejde med store og mere blandede
grupper af deltagere, så længe der er en fast kerne
af ensomme ældre. Det kræver, at værten er særlig
opmærksom på at bringe den faste kerne ind i det
større og mere flygtige fællesskab.
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• Kulturel kerne: Kulturelt indhold, der passer til
målgruppen, biblioteket og samarbejdspartnere.

• Værtskab: Praktisk såvel som socialt værtskab
sikrer, at de ældre føler sig veltilpasse og trygge
ved at deltage og bidrage til aktiviteten.
• Inddragelse: Deltagerne skal have mulighed for
at dele oplevelser, erfaringer og minder, som skaber mulighed for at lære de andre i fællesskabet at
kende.
• Gentagelse: Arrangementerne skal gentages
med en vis frekvens, så det bliver en fast rutine
for deltagerne at komme afsted.

Projektet har også udmøntet sig i konkrete guides og
redskaber, som biblioteker, boligsociale medarbejdere
og andre interesserede kan bruge, hvis devil arbejdere med at nedsætte ensomhed hos ældre borgere.

Projektets udbytte
Vi har målt på projektets udbytter for de ældre deltagere både kvantitativt og kvalitativt. Rent kvantitativt
har udbyttet ikke været signifikant nok til at vi kan nå
en klar konklusion– men den kvalitative evaluering,
har vist, at projektet er lykkedes med at bidrage til at
modvirke ensomhed blandt de ældre deltagere.
De fem mest markante udbytter ud fra den kvalitative vurdering er:
• Ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne.
• Halvdelen har fået mod på at tage mere initiativ
og opsøge nye fællesskaber.
• Tre fjerdedele oplever, at de har fået flere venner/
bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken.
• Flere end tre fjerdedele oplever at kende flere
ansigter og navne på andre ældre i lokalområdet.
• Aktiviteterne har givet deltagerne øget livskvalitet og positive oplevelser i fællesskab med andre.
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Det er ikke kun de ældre deltagere, der har fået noget
godt ud af at deltage i projektet. Evalueringen peger
også på at de biblioteker og boligforeninger, der har
deltaget i projektet, har haft positivt udbytte af det:
• Der er opstået nye, værdifulde samarbejdsrelationer mellem biblioteket og boligforeningerne og et
bredere kendskab til potentielle samarbejdspartnere lokalt.
• De har opnået en dybere indsigt i ensomhedsproblematikken og ældremålgruppen generelt, som
kan anvendes fremadrettet i deres arbejde.
• De har fået nyt blik på deres daglige praksis og
måder at løse arbejdet på, fx ift. opsøgende arbejde, lokale samarbejder og øget fokus på socialt
værtsskab.

Efter projektets afslutning har projektdeltagerne i
alle fire lokalområder ønsket at fortsætte arbejdet
med målgruppen.

DEL 1
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2

OM PROJEKTET

2.1

FORMÅLET MED PROJEKTET

Der er i dag et stort fokus på ensomhed blandt
befolkningen. Omfattende forskning viser, at ensomhed har store negative konsekvenser for det
enkelte menneskes livskvalitet som for samfundet
som helhed.1 Ensomhed er en kompleks størrelse,
der afhænger af en lang række forskellige faktorer,
hvor nogle af de mest nævneværdige er helbred,
boligforhold, etnicitet og civilstatus. Ældre mennesker er særligt udsatte, når det gælder risiko for at
opleve ensomhed. Det skyldes, at ældre menneskers
livssituation typisk går hånd i hånd med de faktorer,
der bidrager til ensomhed. Det gælder eksempelvis,
at ældre mennesker typisk bor alene og har ringere
sundhedstilstand end andre befolkningsgrupper.
Den ældre befolkningsgruppe kan derfor betragtes
som en særlig sårbar gruppe, når det gælder risiko
for ensomhed, hvorfor projekt Ældrefællesskaber &
Biblioteker har fokus på denne befolkningsgruppe.
Projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker er iværksat
af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og finansieret af VELUX FONDEN. I udviklingsprojektet samarbejder fire folkebiblioteker og fire almene boligområder om at opnå ny viden om, hvordan kulturelle
aktiviteter på biblioteket systematisk kan benyttes
til at mindske ensomhed og øge livskvaliteten hos
ældre mennesker, samt hjælpe dem til mestring af
egen livssituation.
I projektet arbejder biblioteksansatte og boligsociale medarbejdere sammen om at udvikle kulturelle
aktiviteter og bæredygtige metoder til samarbejdsindsatser, der kan anvendes til at mindske ensomhed
blandt ældre mennesker. Projektet, der eksekveres i
en designantropologisk ramme, udvikler nye aktiviteter og tilpasser eksisterende aktiviteter for
målgruppen. Effekten af indsatserne måles ud fra
kvalitative såvel som kvantitative metoder. Tanken
er, at det kvalitative og kvantitative datagrundlag
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tilsammen udgør et videns- og praksisgrundlag til
fremtidigt arbejde med ensomme ældre mennesker.
Projektet er designet således, at der indsamles viden
og erfaring fra test af konkrete aktiviteter for målgruppen. Denne viden og erfaring er samlet i nærværende rapport, hvor kapitel 4 og 5 fungerer som et
metodekatalog, der forklarer hvordan man kan bruge
erfaringerne fra projektet i hele landet. Det er nemlig
ambitionen, at den opnåede viden og de udviklede
metoder udbredes nationalt til relevante faglige
miljøer. Rapporten vil derfor blive formidlet til boligorganisationer, kulturinstitutioner, foreninger og
andre relevante aktører, der kan anvende projektets
anbefalinger over hele landet. Projektet har desuden
ambitioner om at skærpe den samfundsmæssige
opmærksomhed på ensomme ældre mennesker.
Hvorfor folkebiblioteket?
Med mere end 36 millioner besøg er folkebiblioteket den mest besøgte kulturinstitution i Danmark
– og den kulturinstitution, der rammer mest bredt i
forhold til befolkningsgrupper. Det moderne folkebibliotek rummer i dag en vifte af kulturtilbud. Rundt
omkring i landet tager bibliotekerne nye metoder
i brug for at udfylde deres funktion, og i dag skabes biblioteksydelser i stigende grad i samspil med
borgerne. Med denne udvikling tilegner bibliotekerne
sig en ny funktion som facilitator og katalysator for
lokalt engagement og etablering af nye lokale fællesskaber. Biblioteket spiller desuden en rolle for udsatte
befolkningsgrupper bl.a. ved at være et åbent og
uforpligtende opholdssted. Samtidig har biblioteket et
øget fokus på at bidrage til at styrke borgernes livsmestring gennem indsatser på områder såsom digital
dannelse, læring, læsning og demokratisk deltagelse.
Biblioteket kan betragtes som en oplagt aktør i
arbejdet med udsatte og ensomme ældre mennesker.
Ældre mennesker har som oftest en positiv opfattelse af biblioteket, som et trygt sted, uafhængigt af
hvorvidt de benytter sig af bibliotekets tilbud eller ej.

Se fx Loneliness, health, and mortality in old age: A national longitudinal study. Af: Luo, Y.; L. C. Hawkley; L. Waite; J. T Cacioppo. Udgivet i Social Science
& Medicine, 74, 2012. Og Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen 2013.

I projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker bringer folkebiblioteket forskellige aktører sammen for at løfte
den samfundsmæssige udfordring som ensomhed
blandt ældre mennesker er. Der etableres dyb viden
om og anvendelsesorienterede anbefalinger til, hvordan folkebiblioteket kan fungere som lokal katalysator for målgruppens deltagelse i sociale og kulturelle
aktiviteter. Det er desuden hensigten, at projektets
resultater skal øge og kvalificere den offentlige debat
om kulturinstitutioners mulige rolle i forhold til at
bekæmpe ensomhed, herunder hvordan folkebiblioteket fremadrettet kan udvikle bæredygtige kulturelle aktiviteter for ensomme mennesker.
Hvorfor kulturelle aktiviteter?
Forskningen viser, at et aktivt ældreliv og antallet
af gode sociale relationer har en positiv indflydelse
på den enkeltes livskvalitet og sundhedstilstand.2
I den danske sundhedsforskning ses en tiltagende
tendens til at arbejde med sundhed i bred forstand,
dvs. som involverende både mental og fysisk sundhed. Også her i projektet arbejdes der med en sådan
udvidet forståelse af sundhed.
På tværs af fagdiscipliner har der i undersøgelser
af sundhed og aktivitet længe været et fokus på
motion, herunder hvordan fysisk aktivitet kan have
afgørende betydning for den enkeltes livskvalitet og
humør.3 International såvel som nyere dansk forskning peger dog på, at også kultur og kunst kan have
en mærkbar positiv virkning på mental og fysisk
sundhed.4 Et eksempel er indarbejdelsen af kultur
og kunst i behandlingsøjemed i sundhedssektoren
i Storbritannien. I Storbritannien arbejder blandt
andre Royal Society for Public Health med en bred
vifte af positive indvirkninger, som kultur kan have

på helbredet, herunder øget selvværd hos patienter,
større følelse af mening og formål med tilværelsen,
hjælp til at klare hverdagen samt reduktion af angst,
depression og højt blodtryk.5 I Storbritannien ses en
samfundsmæssig fremgang i forhold til trivsel hos
patienter, hvilket bl.a. har givet udslag i, hvad der
betegnes som en »øget mental kapital«, dvs. opbygning af gode sociale relationer mellem mennesker.
Kultur anses for at være en afgørende komponent i
disse positive virkninger.6
Ovenstående erfaringer er med til at kvalificere indsatserne i projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker,
hvor det netop udforskes, hvilket udbytte sociale og
kulturelle aktiviteter har i relation til ældre ensomme
menneskers mentale sundhed og livskvalitet. Der
tages dog højde for, at det for den enkelte ældre kan
være særdeles vanskeligt at finde mentalt overskud
og kræfter til at deltage i diverse aktiviteter og leve
et aktivt ældreliv, særligt hvis vedkommende bor
og lever alene (Ph.d.-projekt, Posttraumatisk Stress
Forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen
af personlighed for sorgreaktion, 2009, Cand.psych.
Maja O'Connor).7 I projektet er det derfor et delmål
at opnå indsigt i, hvordan biblioteket og boligsociale
medarbejde kommer i kontakt med målgruppen og
hjælper dem afsted til aktiviteter.

2.1.1 MÅLGRUPPEN
Danskerne lever længere end nogensinde før – og
endda med et bedre funktionsniveau og bedre helbred, end tidligere ældre generationer. Det gælder
dog ikke for alle grupper af ældre mennesker, at et
længere liv nødvendigvis er ensbetydende med et

Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse af Mathias Lasgaard og Karina Friis, udgivet i Hvordan har du det? vol. 3.
Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.
3 Se fx Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen, 201.1
4 Se fx En systematisk gennemgang af den internationale litteratur om Kultur og Sundhed. Værdien af kunst- og kulturaktiviteter som kliniske, terapeutiske og rammesatte tiltag. Af Anita Jensen, udgivet af NOCKS, Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet, 2017.
5 Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing udgivet af The All Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (APPGAHW), 2017.
6 Ibid.
7 Ph.d.-projekt, Posttraumatisk Stress Forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktion, 2009, Cand.psych. Maja O'Connor.
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godt liv. Ældre mennesker er nemlig udsatte i forhold
til at opleve ensomhed. Eksempelvis viser undersøgelsen ”Ensomhed blandt ældre – myter og fakta” at
hver fjerde ældre oplever ofte eller af og til at føle sig
uønsket alene eller alene sammen med andre 8.
Visse steder i Danmark er koncentrationen af mennesker, der ud fra en lang række parametre er i risiko
for at opleve ensomhed, større. Næsten alle større
byer har almene boligområder, der er kendetegnet
ved en beboersammensætning med en stor andel
af udsatte beboere. Med dette menes beboere, der
er uden beskæftigelse, har et lavere uddannelsesniveau og en dårligere økonomi end resten befolkningen, samt er socialt og sundhedsmæssigt udfordret.9 Almene boligområder kan også beskrives med
udgangspunkt i andre parametre som fx at ”mange
af de udsatte boligområder ligger fysisk adskilt fra
byen, og ofte med dårlige transportmuligheder og
uden bymæssige funktioner som butikker, kulturelle
tilbud, læger etc. i umiddelbar nærhed. Dette bevirker, at beboerne i de udsatte boligområder mange
steder lever isoleret uden den store kontakt til det
øvrige bysamfund” (KL). 10
De nævnte faktorer har en dokumenteret effekt
på beboernes fysiske og psykiske sundhed, og
beboerne er eksempelvis i stor risiko for at opleve
ensomhed. I mange boligsociale helhedsplaner er
det allerede en målsætning at forbedre beboernes
sundhed. Mere end to tredjedele af de boligsociale
helhedsplaner har iværksat sundhedsrettede aktiviteter som led i det boligsociale arbejde (Center for
Boligsocial Udvikling, Boligsociale sundhedsindsatser 2013). Mange af indsatserne i helhedsplanerne
er dog målrettet børn, unge og deres forældre. Få
indsatser er rettet mod de ældre beboere, på trods af
at ca. 10-15 % af beboerne i de almene boligområder
er ældre. De ældre beboere er særligt udsat for at

opleve ensomhed pga. sociodemografiske forhold,
og de ovennævnte forhold vedrørende helbred,
manglende adgang, udsathed og sårbarhed. På
baggrund af de fremlagte perspektiver på almene
boligområder, fandt projektet det relevant at fokusere på boligområderne i en målrettet indsats for
at mindske ensomhed blandt ældre. Der er allerede
politisk og forskningsmæssig stor opmærksomhed
på boligområderne og beboerne som udsat gruppe,
men der er behov for en målrettet indsats, ny viden
og et øget fokus på den ældre målgruppe. Dette projekt vil bidrage til netop dette. Projektet beskæftiger
sig med en målrettet udvikling med og for ældre
ensomme i fire almene boligområder i København
S, Skælskør, Dalum og Varde. Projektet vil udforske
potentialet i at arbejde med kulturelle aktiviteter for
at skabe en forskel i livskvalitet og sundhed blandt
ensomme ældre mennesker, særligt ensomme ældre
mennesker i almene boligområder.
Projektet har haft fokus på, at de ældre deltagere afspejler den lokale virkelighed. Projektets ældremålgruppe er derfor relativt bredt defineret både med
hensyn til alder og graden af ensomhed og udsathed. De 50 ældre deltagere i projektets indledende
interview- og vidensfase er rekrutteret på baggrund
af følgende parametre:
• Deltagerne skal være ensomme – målt kvantitativt eller vurderet kvalitativt.
• Deltagerne skal være ”ældre”. For at blive anset
som ”ældre” i projektet, skal man være 62 år eller
derover. Enkelte deltagere kan være under 62 år,
hvis vedkommende passer i målgruppen på alle
andre parametre og kan sidestilles fysisk, mentalt
og livsstilsmæssigt med de øvrige deltagere. Ved
at sætte aldersbarren forholdsvis lavt antager

8 Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden, 2. udgave, januar 2015.
9 Se notatet Almene boliger – beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse, KL, 2014.
10 Investér før det sker – sådan sætter vi handling bag ordene. Kommunernes Landsforening (KL), 2013.
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projektet, at det også vil være muligt at lave en
præventiv effekt i forhold til ensomhed, da det
således fx kan rumme personer, som inden for få
år kommer til at forlade arbejdsmarkedet og de
fællesskaber, som hører til det.
• Der er som udgangspunkt ingen kønsforskel
i forekomst af ensomhed blandt ældre (CFK,
2015)11, og projektet retter sig derfor mod begge
køn. Dog vil der være en ekstra opmærksomhed
på at rekruttere ældre mænd, da mænd er underrepræsenterede som selvstændig målgruppe ved
eksisterende aktiviteter på folkebiblioteket for
ældre mennesker.
• Der rekrutteres primært personer, der har bopæl i
et af de fire almene boligområder med boligsocial
helhedsplan, som indgår i projektet. Sekundært
rekrutteres ældre fra andre almene boligområder
i oplandet. Tertiært ældre, der bor i bibliotekets
eller boligområdets opland i anden boform.
• Der rekrutteres primært deltagere, der ikke bruger
biblioteket (højst en gang om året) eller sjældent
bruger biblioteket – til fx avislæsning, bogudlån eller
enkelte aktiviteter. Sekundært rekrutteres deltagere,
der har en mere hyppig brug af biblioteket. Fælles
for den primære og sekundære målgruppe er dog, at
deres biblioteksbrug ikke påvirker deres ensomhed.

I den efterfølgende fase med afprøvning af aktiviteter
har projektgruppen haft til opgave at få målgruppen til
at deltage i aktiviteterne, men både af praktiske årsager
og for at sørge for at der også deltog ressourcestærke
i aktiviteterne, har det også været muligt for ikke-ensomme ældre at deltage i aktiviteterne.

2.1.2 ENSOMHEDSDEFINITION
Det er vanskeligt at definere, hvad ensomhed egentlig er. Ensomhed er en kompleks og subjektiv størrelse, hvilket eksempelvis understreges i Center for
Kvalitets temaanalyse for Maryfonden Ensomhed i
befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser
fra 2015. Man kan føle sig ensom, når man er alene
og savner social kontakt og nærhed, men også når
man er sammen med andre mennesker12. At være
ensom er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med
at være socialt isoleret i objektiv forstand. Ensomhed
forekommer på tværs af aldersgrupper, men for den
ældre målgruppe, der arbejdes med her i projektet,
har forhold såsom ændret livssituation, ’kroppens
forfald’ og psykisk helbred betydning for risikoen for
ensomhed.
Derudover spiller en række demografiske og sociale
forhold ind, som fx etnicitet, civilstand, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning13. Projektet her
læner sig op ad andre undersøgelser med sin forståelse af, at ensomhed og sårbarhed hænger sammen
med bl.a. social udsathed og den ’institutionelle aldringsproces’ 14. De fremlagte perspektiver bidrager til
indsigt i ensomhedens kompleksitet, og der er taget
højde for perspektiverne i projektets ensomhedsdefiniton. Definitionen står på skuldrene af erfaringer
fra tidligere projekter og er blevet til med hjælp fra
lektor i psykologi Mathias Lasgaard og kultursociolog og direktør for Ensomme Gamles Værn Christine
Swane, som begge er eksperter på området. Definitionen har desuden vist sig at stemme godt overens
med den måde, de ældre deltagere i projektet selv
oplever ensomhed, hvilket uddybes i kapitel 3.1.

11 Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse af Mathias Lasgaard og Karina Friis, udgivet i Hvordan har du det? vol. 3.
Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.
12 Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse af Mathias Lasgaard og Karina Friis, udgivet i Hvordan har du det? vol. 3.
Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.
13 Ibid.
14 Som det forklares i rapporten Sårbarhed og handlekraft i alderdommen – Et etnografisk feltarbejde blandt fagpersoner og ældre i Horsens og omegn
(2014) udgivet af KORA, er der en stigende tendens i Danmark til, at ældre mennesker institutionelt enten kategoriseres som ’svage’ eller ’stærke’. De
svage er de ældre, der har brug for hjælp fra det offentlige Danmark, mens de stærke vurderes til at kunne klare sig selv. Den institutionelle aldring kan
øge risikoen for ensomhed hos de stærke ældre, når de stærke ældre oplever en øget sårbarhed som følge af alderen, men på grund af kategoriseringen bliver nægtet adgang til institutionelle ydelser. Rapporten er forfattet af Lone Grøn og Cecilie Ravn Andersen, og den kan hentes fra hjemmesiden
www.kora.dk.
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PROJEKTETS DEFINITION AF ENSOMHED LYDER:

Ensomhed er, når kvaliteten af ens
sociale relationer ikke dækker ens
sociale behov.
At indgå i sociale fællesskaber udelukker ikke nødvendigvis oplevelsen
af ensomhed.
Fravær af sociale relationer erikke
nødvendigvis ensbetydende med,
at man er ensom.
Ensomhed er en subjektiv størrelse.
Vedvarende ensomhed er i særlig grad
forbundet med dårlig livskvalitet.
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2.1.3 FEM AMBITIONER SOM AFSÆT

2.2 PROJEKTDESIGN

Projektet er baseret på en ambition om at skabe
forandringer og præsentere nye perspektiver på,
hvordan man kan reducere ensomhed hos ældre og
styrke samarbejdet mellem bibliotekerne og øvrige
aktører i lokalområderne om aktiviteter for denne
målgruppe:

Projektet er struktureret som et udviklingsprojekt,
der itererer løbende for at skabe de bedst mulige
løsningsmodeller for målgruppen og de involverede
samarbejdspartnere. Projektet – i dele og som helhed – belyses gennem en antropologisk evaluering,
der har fokus på inddragelse og kvalificeret brug
af projektets outcome (resultat og effekt) og/eller
output (hvad der er udført). Til forskel for kvantitative evalueringsmodeller tager den antropologiske
evaluering både intenderede og uintenderede udbytter er af projektet i betragtning. Den antropologiske
evaluering sikrer således et kvalitativt indblik i,
hvordan der skabes dyb viden om projektets centrale problemstillinger samt udarbejdes kvalificerede
og anvendelsesorienterede løsninger, der passer til
målgruppen.

1. De ældre projektdeltagere skal opleve, at
deres ensomhed er mindsket.
De ældre projektdeltagere skal opleve mindsket
ensomhed og bedre livskvalitet efter projektets
afslutning. De skal også erfare, at de har fået bedre muligheder for at reducere egen ensomhed.
2. Projektets resultater skal være underbyggede.
Et tilpas antal ældre skal deltage i projektet, så vi
sikrer, at den indsamlede viden er tilstrækkelig for
at få et nuanceret billede af målgruppens kompleksitet, men også for at kunne validere projektets effekt og resultater.
3. Biblioteksmedarbejderne og de boligsociale
medarbejdere skal opleve projektets samarbejdsformer, viden og løsninger som relevante og anvendelige i deres arbejde.
I denne forbindelse sigtes også til, at projektet skal
kunne pege på muligheder for nye bæredygtige
samarbejder med andre lokale aktører.
4. Projektet skal give et kvalificeret og nyt
bidrag til debatten om ældre og ensomhed
både nationalt og lokalt.
5. Projektets viden, metoder og konkrete
aktiviteter skal være bæredygtige og kunne
anvendes på et nationalt plan efter udviklingsprojektets afslutning.
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For at opnå en mere nuanceret effektevaluering,
evalueres der ligeledes kvantitativt på outcome af
forandring i oplevelsen af ensomhed og livskvalitet
hos målgruppen. Dette gøres med en før- og eftermåling med instrumenterne T-ILS, en forkortet
version af UCLA Loneliness Scale, og WHO’s trivselsindeks (se afsnit 3.4.1). I kombination med den
antropologiske evaluering etableres et solidt grundlag for de anvendelsesorienterede anbefalinger, både
til fagligt brug og som indlæg i en bredere politisk
diskussion.
Projektet har strakt sig over ca. halvandet år fordelt
over tre overordnede faser:
1: Research, opstart og rekruttering af deltagere og
samarbejdspartnere
2: Undersøgende feltarbejde, konceptudvikling og
afprøvning af aktivitetsforløb i lokalområderne
3: Analyse af data og formidling af resultaterne.

2.2.1 PROJEKTORGANISATION
Projektejer og projektleder:
• Tænketanken Fremtidens Biblioteker ved leder
Lotte Hviid Dhyrbye som projektejer og projektleder Louise Agger Nexø.

Styregruppen består af:
• Lars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagens
frivilligafdeling
• Terkel Andersen, chefkonsulent i Frivilligrådet
• Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening

Konsulenter:
• Designantropologiske konsulenter fra Actant, der
har været med til at udvikle projektdesignet helt
fra ansøgningsstadiet og været ansvarlige for at
indsamle de kvalitative data, foretage analysen og
udarbejde størstedelen af rapporten.
• Wilke Analyse, der har stået for at foretage projektets kvantitative målinger.

følgende boligområder: Urbanplanen i København
S, Boulevardbebyggelserne i Varde, Dianavænget i
Dalum og Parkvej i Skælskør.

Ressourcepersoner:
• Der er tilknyttet en række ressourcepersoner,
både forskere og praktikere:
Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent på Brønderslev Bibliotek (projekt
”Småt Brændbart”)
Christine E. Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn
Lone Grøn, seniorprojektleder, VIVE Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd
Mathias Lasgaard Lektor, Cand.psych.,
Ph.d., Institut for Psykologi og seniorforsker ved Videncenter for Psykotraumatologi, SDU
Bella Marckmann, Ph.d. i sociologi. Bella
Marckmann har udarbejdet det afsnit i
rapporten, der sammenholder og perspektiverer den kvalitative og kvantitative måling (afsnit 3.4).

Projektgruppen:
• Projektgruppen har bestået af 1-2 biblioteksmedarbejdere fra hhv. Varde Bibliotek, Dalum Bibliotek,
Skælskør Bibliotek og Solvang Bibliotek (i Kbh. S)
samt 1-2 boligsociale medarbejdere der arbejder i
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Følgeforsker:
• Projektets følgeforsker er postdoc Anita Jensen,
Institut for Kommunikation og Psykolog, Videnscenter for Kultur og Sundhed, AAU.

2.2.2 ET DESIGNANTROPOLOGISK PROJEKT
Projektet er blevet tilrettelagt som et såkaldt designantropologisk udviklingsprojekt. Det betyder, at vi i
projektet har brugt metoder fra to faglige traditioner
– antropologien og designfaget – som værktøjer til at
højne trivsel og mindske ensomhed blandt målgruppen. Man kan overordnet sige, at den designantropologiske tilgang i projektet har gjort det muligt at
designe aktiviteter for målgruppen, som bygger på
et kvalitativt solidt vidensgrundlag om selvsamme
målgruppe.
Antropologiske metoder er særligt velegnede til at
skabe dyb og detaljeret forståelse for mennesker og
de kontekster, de indgår i. I projektet er antropologiske metoder primært blevet brugt til at skabe viden
om målgruppens behov og udfordringer i forhold
til ensomhed og deltagelse i kulturelle aktiviteter.
Konkret har professionelle antropologer og etnologer
været på flere feltbesøg i de fire lokalområder, hvor
de har gennemført semistrukturerede interviews
med ældre i målgruppen fx i de ældres private hjem
eller på væresteder. At et interview er semistruktureret vil sige, at intervieweren har nogle specifikke
undersøgelsestemaer og -spørgsmål, som vedkommende søger svar på. Samtidig spørger intervieweren ind til interviewpersonens svar og giver plads til
at tale om noget, som måske ikke står i interviewguiden, men som viser sig at være relevant for at forstå
en problematik eller tematik i dybden.
Med udgangspunkt i dette kvalitative vidensgrundlag er der i projektet anvendt designfagets løsningsfokuserede metoder til at skabe aktiviteter for målgruppen. Tænketanken Fremtidens Biblioteker og
Actant har sammen med projektgruppen og lokale
aktører anvendt idéudviklingsmetoder til at udvikle
aktiviteter for målgruppen. Herefter er aktiviteterne
blevet afprøvet gennem et såkaldt prototypeforløb,
som er en struktureret proces, hvor man løbende
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afprøver og tilpasser aktiviteterne. Hver af de udviklede aktiviteter er blevet afprøvet i en aktivitetsrække på otte gange. Mellem hver afprøvning – en
såkaldt iteration – er aktiviteterne blevet tilpasset på
baggrund af en systematisk evaluering, der er lavet
sammen med aktiviteternes deltagere.
Prototypetilgangen har på fremlagte måde sikret,
at projektet har været samskabende og målgruppefokuseret. Løbende har Actant sammenholdt deltagernes oplevelser af at deltage i aktiviteterne med
projektgruppens egne observationer og erfaringer fra
aktivitetsafholdelserne. Det har på denne måde været
muligt hele tiden at justere aktiviteterne, så de passer
bedst muligt til målgruppen. Det at lave løbende
tilpasninger undervejs vil projektet anbefale andre at
gøre, hvis de vil lave en lignende indsats for målgruppen – hvordan man gør dét, udfoldes i kapitel 4 og 5.

2.2.3 KVANTITATIVE METODER
I projektet kombinerer vi kvalitative og kvantitative metoder. De kvantitative målinger er foretaget i
projektets fase 2 (se afsnit 2.2.2) og har til formål at
afdække om det er muligt at måle iterationens effekt
på de ældre deltageres ensomhed kvantitativt. I
den kvantitative dataindsamling har vi benyttet to
måleinstrumenter: UCLA Loneliness Scale og WHO’s
trivselsindeks. Disse to instrumenter vil sammen
sikre et anerkendt og anvendeligt datagrundlag ved
at sige noget om ensomhed og trivsel hos målgruppen og påvise eventuelle sammenhænge. Projektets følgeforsker Anita Jensen, ph.D. og Postdoc
fra videnscenter for Kultur og Sundhed på Aalborg
Universitet, har kvalificeret koblingerne mellem det
kvalitative og kvantitative datamateriale.
UCLA Loneliness Scale er et af de mest anerkendte
instrumenter til at måle ensomhed hos mennesker
uafhængigt af alder (Lasgaard, 2014, ensomhed i

befolkningen). Instrumentet, som er anvendt i danske ensomhedsundersøgelser, er egnet til at lave førog eftermålinger af en intervention. Her i projektet
vil det blive anvendt til at måle, om projektdeltagernes oplevelse af ensomhed ændres som følge af
deltagelse i aktiviteterne.
I projektet anvender vi en reduceret udgave af UCLA
Loneliness Scale, der betegnes T-ILS. T-ILS er et
spørgeskema med tre spørgsmål, hvor vi i projektet
har fastsat, at deltagerne som udgangspunkt skal
have en score på fem eller derover for at have en,
for projektet, relevant grad af ensomhed. Der er dog
enkelte undertegnelser, hvor projektdeltagere har
en lavere score på T-ILS end 5, men er vurderet som
ensomme ud fra en kvalitativ vurdering.
Man kan i T-ILS opnå en samlet score på mellem 3-9
på T-ILS-skalaen, hvor man med scoren 3 betegnes
som ikke er ensom og med scoren 9 betegnes som
meget ensom. Projektet er blevet anbefalet ikke at
have en meget høj minimumsscore, da det hermed
ville blive alt for svært at rekruttere og fastholde del-
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tagere. Det blev anbefalet, at vi brugte scoren 5 eller
6 som projektets minimumsscore, da personer med
score 5 eller højere er ramt af en ensomhedsproblematik. Projektet har på den baggrund fastsat scoren
5 som minimumscore og rummer hermed deltagere i et spekter fra moderat ensomme til de meget
ensomme. Projektet har hermed dels haft mulighed
for at forsøge at reducere ensomhed (hos de meget
ensomme) og dels for at afprøve et mere præventivt
udbytte (for de mindre ensomme), samtidig med at
scoren på 5 i højere grad ville kunne lade sig gøre
rent rekrutteringsmæssigt.
WHO-5 anvendes til at måle menneskers trivsel ved at
måle på graden af positive oplevelser. WHO-5 består
af et enkelt spørgeskema, der indeholder 5 spørgsmål.
Det er et velkendt instrument til fx før- og eftermålinger af sociale sundhedsindsatser. I projektet anvender
vi WHO-5 til at måle deltagernes trivsel hhv. før og
efter aktivitetsperioden, for på den måde at kunne
afdække, om de kulturelle aktiviteter – interventionen
- har haft en effekt, der kan måles kvantitativt, som
supplement til den kvalitative vurdering.

UDVALGTE BIBLIOTEKER OG BOLIGOMRÅDER

2.3 DATAGRUNDLAGET – HVAD BYGGER
VI VORES ERFARINGER OG KONKLUSIONER PÅ?
Projektet har indsamlet viden i fire kommuner henholdsvis København, Slagelse, Odense og Varde.
Disse samarbejdskommuner er identificeret og
udvalgt efter en række forskellige parametre. For det
første har der været et ønske fra enten den almene
boligforening eller det lokale bibliotek om at styrke
indsatsen overfor projektets målgruppe, enten fordi
de ikke har haft en målrettet indsats eller fordi de
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har ønsket at kvalificere den eksisterende. Derudover har projektets biblioteker og boligforeninger
haft en interesse i at etablere eller styrke samarbejdet om målgruppen. I projektet deltager således både
biblioteker, der har et veletableret samarbejde med
det almene boligområde og biblioteker der har et
ønske om at etablere et samarbejde.
Slutteligt har det været et kriterie at sikre geografisk
spredning, så projektet har været repræsenteret i
hele landet og på kommunetypeniveau mht. kommunestørrelse og demografisk sammensætning.

Varde Bibliotek
og Boulevardbebyggelserne

Solvang Bibliotek
og Urbanplanen

Dalum Bibliotek
og Dianavænget

Skælskør
Bibliotek og
Præstevangen
& Parkvej
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2.3.1 DE FIRE BOLIGOMRÅDER – lokale
kendetegn, udfordringer og muligheder
Boligområderne har en række fællestræk, men afviger også fra hinanden på flere områder, som vi uddyber i det følgende. Det var oprindeligt hensigten,
at flest mulige deltagere fra målgruppen skulle bo i
selve boligområderne. Dog viste det sig vanskeligt
i praksis at rekruttere deltagere nok fra de afgrænsede boligområder, og det blev derfor besluttet, at
rekrutteringsgrundlaget skulle udvides geografisk
til at inkludere dels andre almene boligområder tæt
på, dels bibliotekets øvrige opland. Udvidelsen har
betydet, at det varierer, hvor mange deltagere fra
hvert lokalområde, der rent faktisk bor i det pågældende boligområde (se afsnit 2.3.1). I det følgende
præsenteres boligområderne og deres karakteristika,
herunder om der i området allerede eksisterer aktiviteter og mødesteder for målgruppen, som projektets
aktiviteter supplerer.
Urbanplanen i København S er et stort boligområde. Der bor 5062 mennesker15 i Urbanplanen,
og boligområdet er dermed det største af de fire i
projektet. Boligområdets størrelse og høje beboerantal betyder, at der bor mange ældre mennesker,
nærmere bestemt er der 737 beboere over 65 år16.
I Urbanplanen findes et beboerhus med diverse
aktiviteter. Boligområdet ligger desuden geografisk
tæt på Solvang Bibliotek samt på to aktivitetscentre
for ældre mennesker, nemlig Daghøjskolen og Peder
Lykke Centeret. Det har været en særlig stor udfordring for projektgruppen i København S at finde og
få kontakt til ældre beboere i Urbanplanen, da de
boligsociale medarbejderne ikke havde ældre beboere som målgruppe i deres eksisterende indsatser og
derfor ikke havde et særligt stort kendskab til denne
beboergruppe på forhånd.

15
16
17
18
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I Skælskør har projektet koncentreret sig om
Parkvejsområdet og afdelingerne omkring Præstevangen. Her bor der i alt omkring 950 mennesker17,
hvoraf 188 er ældre beboere. Parkvej har en såkaldt
seniorblok med en særlig høj koncentration af ældre
beboere. Skælskør er en forholdsvis lille by, og boligområdet ligger centralt i forhold til den øvrige by.
Boligområdet har et aktivitetshus kaldet Parkvejshuset, hvor der afholdes forskellige aktiviteter for
beboerne – nogle særligt målrettet de ældre beboere.
Parkvejshuset fungerer som et mødested for de
ældre beboere, og flere af projektdeltagerne kommer
der engang imellem, og enkelte kommer der ofte.
Parkvej har generelt et mindre godt ry i det øvrige
Skælskør, da boligområdet ifølge vores deltagere opfattes ud fra stereotypen om, at mange af beboerne
er socialt og økonomisk udsatte.
Dianavænget er beliggende i Dalum ved Odense. I
Dianavænget bor omkring 630 mennesker, hvoraf
aldersgrupperne 50-64 og 65+ tilsammen udgør blot
15,7 % af det samlede antal beboere.18 Boligområdet
adskiller sig fra de andre tre ved at være geografisk
isoleret fra resten af byen. Dels ligger boligområdet
afsides fra resten af Odense, dels oplever beboerne, at transportmulighederne fra boligområdet til
byen er dårligere. Dianavængets placering er ifølge
deltagerne en barriere i forhold til at leve et aktivt liv,
da mange af de aktiviteter, klubber m.v., der henvender sig til ældre mennesker, foregår i Odense centrum, hvor det er svært at komme til og fra. Flere af
deltagerne i Dalum er rekrutteret på boligområdets
nærliggende veje: Floravænget og Heliosvænget.
Disse veje har mange fællestræk med Dianavænget,
men er ikke dækket af den boligsociale helhedsplan.
Dianavænget har et beboerhus kaldet Medborgerhuset, der ligger centralt i boligområdet, men som

Boligsocial helhedsplan for Urbanplanen 2014-17.
Kommune Års Service, 2015, der indeholder statiske nøgletal for boligområdet fra Danmarks Statistik.
Kommune Års Service, 2015, der indeholder statiske nøgletal for boligområdet fra Danmarks Statistik.
Boligsocial helhedsplan for Dianavænget 2013-2017.

ikke formår at tiltrække de ældre beboere, hvorfor
Medborgerhuset ikke fungerer som et reelt samlingspunkt og aktivitetscenter for dem.
I Varde har vi arbejdet i Boulevardbebyggelserne.
Her bor der i alt 1009 beboere, hvoraf omkring
12,5% er ældre beboere over 64 år.19 Boulevardbebyggelserne har en seniorblok, hvor mange af
de ældre beboere bor side om side med hinanden.
I seniorblokken er der generelt et godt fællesskab
og sammenhold, og mange af beboerne i blokken
kender til hinanden. Dog har vores deltagere fortalt,
at det er vanskeligt for de ældre beboere, der står
uden for fællesskabet i seniorblokken, at komme
ind i varmen og få gode bekendtskaber. De føler sig
ekskluderet fra det fælles. Boulevardbebyggelserne
har et beboerhus kaldet Trivselshuset, hvor der bl.a.
serveres frokost og aftensmad dagligt. Her kommer
mange af de ældre beboere og flere af vores projektdeltagere, der alle udtrykker en stor glæde ved at
have et sted at gå hen og spise og dermed undgå at
sidde alene derhjemme.

2.3.2 REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN
Rekrutteringen af ældre i målgruppen har fundet
sted af to omgange. Først blev der rekrutteret ældre
til interviews i fase 1 for at indsamle viden om ensomhed, lokale udfordringer og muligheder i forhold
til kulturelle aktiviteter. Senere blev der rekrutteret
ældre til at deltage i afprøvning af aktiviteter i fase
2. Projektet lagde op til, at projektgrupperne – det
vil sige biblioteksmedarbejderne og de boligsociale
medarbejdere – skulle være ansvarlige for at rekruttere et tilstrækkeligt antal lokale ældre deltagere til
projektet. Det var fra start forventet, at rekrutteringsopgaven ville være svær på grund af målgrup-

19 Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017.
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pens livssituation (se kapitel 3.1.3 for en uddybelse
af, hvad ensomhed kan skyldes), og projektgrupperne har derfor fået vejledning til rekrutteringen på
workshops samt i den løbende rådgivning fra Actant
undervejs i projektet. Rekrutteringen viste sig dog
at være en endnu større udfordring end forventet.
Særligt det at få etableret kontakt til målgruppen og
gøre de ældre mennesker interesserede har været
vanskeligt for projektgrupperne, ligesom det har
været en udfordring at få projektgruppen til at påtage sig den opsøgende – og for manges vedkommende uvante – rolle. Actant har derfor i den første fase
af projektet været ude og hjælpe projektgrupperne
med at rekruttere ældre i målgruppen til interviews.
Actant har primært foretaget det opsøgende rekrutteringsarbejde i boligområderne, på væresteder og til
ekstraordinære arrangementer for ældre.

Hvor har projektet primært rekrutteret
målgruppen?
• I boligområdet og i de omkringliggende områder –
ved hoveddør og med flyer/plakat til omdeling
• På biblioteket
• På sociale væresteder
• Til eksisterende aktiviteter bl.a. i aktivitetscentre/
på daghøjskoler
• Ved ekstraordinære arrangementer (suppemøde i Varde og kaffemøde i Dalum)
• Gennem opslag i lokalavis
• Med hjælp fra lokale aktører, som er i berøring
med målgruppen

Rekrutteringen har i alle de fire områder hovedsageligt bestået af opsøgende arbejde i boligområdet, på
biblioteket, på sociale væresteder og på aktivitetscentre. Til interviewfasen har projektgruppen også
rekrutteret ældre deltagere gennem opslag i lokale
aviser, hvor projektet, dets formål og de involverede
aktører blev præsenteret uden nævnelse af ordet
’ensomhed’. Beslutningen om ikke at nævne ensomhed i opslagene blev truffet, da indsigter fra projektets interviews og desk research viser, at det kan
skræmme potentielle deltagere væk.
Nogle af projektgrupperne har desuden arrangeret
ekstraordinære arrangementer med henblik på at få
deltagere til interviews. Dalum og Varde har afholdt
henholdsvis et kaffemøde og et suppemøde, hvor ældre mennesker blev inviteret indenfor på biblioteket
og i boligområdets beboerhus for at høre nærmere
om projektet. Til projektets anden rekrutteringsfase,
dvs. rekruttering til afprøvning af aktiviteter, har alle
projektgrupper kontaktet tidligere interviewede deltagere og spurgt, om de ville fortsætte deres deltagelse i projektet. I Dalum har projektgruppen løbende
sørget for at holde kontakten med de deltagere, der
stillede op til interviews i fase 1, således at de allerede havde fat i deltagerne, da aktiviteterne gik i gang
i forsommeren. De tog således hånd om at fastholde
deltagerne og bevare deres interesse for projektet.

2.3.3 DE ÆLDRE DELTAGERE
Projektet har haft i alt 172 unikke deltagere på tværs
af de fire lokalområder. 50 af deltagerne deltog i projektets indledende interviewfase og levede alle op til
projektets målgruppekriterier, herunder ensomhedskriteriet. 143 personer deltog i projektets aktivitetsfase til mindst én aktivitetsgang, og ud af disse
personer var 21 gengangere fra interviewfasen. I alt
45 af de 143 deltagere blev vurderet som ensomme
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via T-ILS. 70 af aktivitetsdeltagerne ønskede dog
ikke eller undlod at svare på T-ILS-spørgsmålene,
og det reelle antal aktivitetsdeltagere, som lever op
til ensomhedskriteriet, er efter Actants kvalitative
vurdering højere.

2.3.4 AKTIVITETSKONCEPTERNE
Projektet har afprøvet i alt fem aktivitetskoncepter. Ét
af de fem aktivitetskoncepter, det nationale koncept,
er blevet afprøvet i alle fire lokalområder. De øvrige
fire aktivitetskoncepter, de lokale koncepter, er kun
afprøvet et sted hver.
Hvert aktivitetskoncept er afprøvet i en aktivitetsrække bestående af otte aktivitetsgange med ca. én
aktivitetsgang pr. uge i et otte ugers forløb. Det vil
sige, at hvert lokalområde har afholdt i alt 16 aktivitetsgange (8 gange med det lokale koncept og 8
gange med det nationale koncept), hvilket giver i alt
64 afholdte aktiviteter for målgruppen - på tværs af
lokalområderne. I det følgende beskrives processen
for, hvordan projektet har udviklet og udvalgt koncepterne, og de udvalgte og afprøvede koncepter introduceres kort gennem deres væsentligste karakteristika.
Projektgruppen fik på en fælles workshop i Odense i
februar 2017 præsenteret de tværgående indsigter
fra de 50 dybdeinterviews med målgruppen. I et efterfølgende idéudviklingsforløb skabte projektgruppen sammen tre bud på aktivitetskoncepter, som alle
tog højde for indsigterne om målgruppen. Indsigterne var reduceret til et såkaldt aktivitetsskelet, som
indeholdt en række anbefalinger til betingelser, der
skal være opfyldt, hvis en aktivitet skal give et positivt udbytte i forhold til at reducere ensomhed (se
kapitel 4, hvor skelettet gennemgås). Projektgrupperne skulle sørge for, at deres idéer til aktiviteter for
målgruppen havde alle skelettets dele med.

TABEL 1
Antal
Antal dybdeinterviews i fase 1

50

Mænd

14

Kvinder

36

Aldersgennemsnit
Bor i boligforening m. helhedsplan

70,7
30

Bor i andet alment boligbyggeri

5

Bor i bibliotekets opland

15

Ikke- eller sjælden biblioteksbruger

39

Hyppige biblioteksbrugere

11

Fakta om deltagerne, der deltog i dybdeinterviews i fase 1, kan ses i Tabel 1. Alle 50 deltagere
lever op til ensomhedskriteriet.

TABEL 2
Skælskør

Varde

Dalum

København S

Total

Antal deltagere

10

40

55

38

143

Deltog også i interviewfasen

8

5

5

3

21

Vurderet ensomme på T-ILS

10

16

23

11

60

1

17

24

28

70

Aldersgennemsnit

75

73

71

68

72

Procent mandlige deltagere

20

53

22

32

31

eller kvalitativt
Ikke målt for ensomhed på T-ILS

Fakta om deltagerne i projektets aktivitetsfase kan ses i Tabel 2, hvor alle der har deltaget i
mindst én aktivitetsgang er medtaget.
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Projektets styregruppe fik efter workshoppen til
opgave at udvælge ét af de tre aktivitetskoncepter
til afprøvning i alle fire områder. Styregruppen skulle
vælge dét koncept, som 1) havde størst potentiale for
at reducere ensomhed, 2) havde størst potentiale til
at kunne fungere i andre kommuner efter projektet,
og 3) var realistisk at afprøve på hensigtsmæssig vis
i løbet af projektet (fx via eksisterende samarbejder).
Styregruppen valgte konceptet Historiecaféen, som
introduceres senere i dette kapitel. Vurderingen lød,
at historie er et emne, som har stor appel for målgruppen og giver mulighed for at dele erfaringer,
samt at konceptet indeholder et potentiale for variation (fx fysiske aktiviteter, byvandringer, foredrag,
samtaler m.v.).
Vurderingen var endvidere, at konceptet er forholdsvis nemt at afprøve og udbrede, da mange biblioteker
i forvejen samarbejder med fx lokalhistoriske foreninger, der kan bidrage, og derfor kræver det ikke
mange økonomiske ressourcer at afvikle aktiviteter
inden for konceptet. Projektgruppen fik efter styregruppens udvælgelse til opgave at detailplanlægge og
afholde otte aktivitetsgange med anker i konceptet.
Actant afholdt yderligere en workshop i hvert af de
fire områder. Her havde den lokale del af projektgruppen mulighed for at invitere lokale aktører med
til udviklingsprocessen af flere aktivitetskoncepter.
På disse workshops fik projektgrupperne og de lokale aktører først præsenteret lokalt specifikke indsigter om målgruppen, og derefter skulle de gennem en
idéudviklingsproces lave bud på aktivitetskoncepter,
som i endnu højere grad end de tidligere udviklede
koncepter, tog udgangspunkt i lokale indsigter og
muligheder (fx for samarbejde med andre lokale
aktører). Også på denne workshop skulle alle idéer til
aktivitetskoncepter medtænke anbefalingerne i det
såkaldte skelet.

Hvert lokalområde udviklede to idéer til aktivitetskoncepter. Tænketanken Fremtidens Biblioteker
udvalgte herefter sammen med Actant og med
kvalificering fra udviklingskonsulent Louise Eltved
Krogsgaard, som har stor erfaring med målgruppen
fra sin rolle som projektleder på Projekt Småt Brændbart20, hvilken af de to idéer fra hvert lokalområde,
som skulle afprøves. Kriterierne for udvælgelsen
var meget lig dem, som blev brugt til at vælge
Historiecaféen, men i tillæg blev det prioriteret, at
koncepterne i de fire lokalområder var forskellige fra
hinanden.
I Varde faldt valget på konceptet Mænd og Mekanik.
Det gjorde det blandt andet, så projektet havde et
koncept målrettet mænd, der som målgruppe er en
underrepræsenteret til sociale arrangementer for
ældre. Til afprøvning i Skælskør faldt valget på konceptet Lyttecaféen, da konceptet dels kunne bygge
på gode erfaringer fra tidligere projekter om højtlæsning, dels kunne tage udgangspunkt i et af bibliotekets kernetilbud, nemlig formidling af litteratur.
Af samme årsag faldt valget på Musikklubben i København S, da vi her kunne have et koncept med omdrejningspunkt i en anden del af bibliotekets samling
– musikken. I Dalum faldt valget på konceptet Livets
Små Glæder, der har fokus på det gode ved livet, og
dermed taler direkte ind i projektets overordnede
mål om at fremme trivsel og mindske ensomhed.
I det følgende præsenterer vi kort aktivitetskoncepternes kerne og kendetegn. I kapitel 3.2 uddybes,
hvilket udbytte aktiviteterne har haft i forhold til de
ældre deltageres ensomhed og trivsel, mens kapitel
4 og 5 forklarer, hvordan man kan planlægge og
afvikle aktiviteterne med baggrund i de erfaringer,
som projektet har fået fra prototypefasen.

20 Krogsgaard, Louise Eltved; Stephansen, Brian & Kristensen, Randi (2017): Evaluering af projekt Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten. Udgivet af
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Brønderslev Bibliotek.
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Historiecaféen – afprøvet
i alle fire lokalområder
Konceptets kerne er et fællesskab om lokale historiske fortællinger fra egnen kombineret med deltagernes egne erindringer. Konceptet er derudover
kendetegnet ved:
• Hver gang holder en oplægsholder et oplæg om et
lokalhistorisk emne og deler sine personlige erfaringer eller viden med deltagerne.
• Emnerne skal fungere som afsæt til at aktivere de
ældres egne erindringer, og der er derfor tale om
fortællinger fra ca. 1930 og frem.
• Fortællinger må gerne suppleres med forskellige
medier såsom fysiske genstande, film, musik, litterære tekster, billeder etc.
• Oplægsholderen og/eller aktivitetens vært skal
hver gang facilitere, at dagens oplæg afføder en
samtale blandt deltagerne. Det kan eksempelvis
gøres ved, at oplægget afsluttes med spørgsmål,
der igangsætter diskussion. Målet er, at alle deltagere har lyst til at deltage i samtalen.
• Indholdet i konceptet har fx været byvandring,
foredrag ved lokalhistorisk arkiv, sejltur med et blik
på byen fra vandsiden og fortællinger om fortiden,
arrangement med musik
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Lyttecaféen – afprøvet i Skælskør
Konceptets kerne er et fællesskab, der går ud på at
dele oplevelsen af en oplæsning af et stykke skønlitteratur med hinanden. Konceptet er derudover
kendetegnet ved:
• Ved hver aktivitetsgang er der en oplæsning af en
vedkommende eller gribende tekst. Oplæsningen
varer ca. 20 min., og teksten udleveres i papirform,
så personer med nedsat hørelse kan følge med.
• Læseoplevelserne har et udvalgt hovedtema, der
går på tværs af aktivitetsgangene. I afprøvningen
af konceptet i Skælskør var hovedtemaet stærke eller spændende hovedpersoner. Teksterne
beskrev alle en hovedperson, der enten er i en
markant livssituation, tænker markante tanker
eller beskriver markante følelser.
• Der holdes en kort introduktion til dagens tema.
Introduktionen varer ca. 10 min. og indeholder
spørgsmål, der afføder en diskussion blandt deltagerne.
• Værten – hvad end det er en bibliotekar eller en
gæst udefra - står for både oplæsning og oplæg
samt styring af den efterfølgende diskussion.

Mænd og Mekanik – afprøvet i Varde
Konceptets kerne er et fællesskab for mænd, der
samles om at ’makke’ med og høre oplæg om forskellige former for teknik og mekanik. Konceptet er
derudover kendetegnet ved:
• Aktivitetsrækkens overordnede tema er teknik og
mekanik. Hver aktivitetsgang kan have sit eget
undertema, der præsenteres som en introduktion
til dagens aktivitet.
• Til hver aktivitetsgang er tekniske eller mekaniske
ting, som mændene kan undersøge i hænderne
- nørde, afprøve og lege med. Den tekniske eller
mekaniske ting skal inddrages på en måde, så det
faciliterer samtale mellem deltagerne før/under/
efter afprøvning af tingen.
• Hver gang holder en biblioteksmedarbejder eller
en gæst et kort oplæg, der både har læring/vejledning/rådgivning og forslag til sjov/leg.
• Hver aktivitetsgang har en indlagt pause undervejs med forplejning, gerne et måltid.

Livets Små Glæder – afprøvet i Dalum
Konceptets kerne er et fællesskab om det at værdsætte og fremhæve det positive i livet gennem
kulturelt indhold. Konceptet er derudover kendetegnet ved:
• Konceptet har fokus på livsglæde der formidles
gennem forskellige kulturelle udtryksformer. Det
kan fx være via en tankevækkende film, gennem
at lære at tegne eller at genoptage barndommens
lege fra skolegården. Målet er at vække livsglæden,
få et godt grin og fortsætte dagen med et smil på
læben.
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• Hver aktivitetsgang har et tema, der præsenteres
indledningsvist. Temaet kan eksempelvis komme
til udtryk i et oplæg, en tekst der læses højt eller
en udflugt. Det er vigtigt, at temaet giver deltagerne mulighed for at dele egne erfaringer, oplevelser
etc. med hinanden.
• Til hver aktivitetsgang er der et element, der aktiverer deltagerne, i form af en lille leg, en fællessang, en øvelse, en kort quiz etc. Det aktiverende
element skal ryste deltagerne sammen.
• Der er kaffe og kage til sidst og god tid til snak i
mindre grupper. Værten kan styre samtalen, så alle
er med, hvis det er nødvendigt.

Musikklubben – afprøvet i København S
Konceptets kerne er et fællesskab om musik, der
tager udgangspunkt i et oplæg og afsluttes med fællessang. Konceptet er derudover kendetegnet ved:
• Til hver aktivitetsgang holdes et oplæg af værten
og/eller gæsteoplægsholderen. Oplægget handler
om musik indenfor et udvalgt tema – fx en genre
eller en tidsperiode. Under oplægget er der musikafspilning, sang eller koncert.
• Oplægget skal igangsætte samtaler. Det kan gøres
med spørgsmål vedrørende temaet, der diskuteres
i mindre grupper eller i plenum. Oplægsholderen/
værten kan fx spørge de ældre om deres mening
eller minder om den afspillede musik.
• Hver aktivitetsgang har en afsluttende fællessang
som et genkendeligt ’på gensyn’.
• Der er let forplejning.

2.3.5 EVALUERINGSPROCESSEN
Erfaringer, konklusioner og anbefalingerne i denne
rapport bygger dels på indsigterne fra de indledende
interviews med 50 ældre mennesker i målgruppen,
dels fra evalueringen af aktiviteterne i projektets
prototypefase. Evalueringen af projektet er foretaget af Actant, som har været på feltbesøg under
nogle af aktivitetsafholdelserne, hvor der er foretaget kvalitative observationer og interviews. Actant
har desuden i slutningen af eller umiddelbart efter
aktivitetsrækkernes afslutning lavet kvalitative
evalueringsinterviews med projektdeltagere (de
ældre), projektgruppen (biblioteksmedarbejdere og
boligsociale medarbejdere) og lokale aktører, som har
deltaget i aktiviteterne.
I alt har Actant lavet 22 evalueringsinterviews med
ældre deltagere om deres oplevelse og udbytte af
at deltage i aktiviteterne. Interviewene var centeret
omkring to temaer:
• Deltagernes oplevelse af aktiviteten og biblioteket, herunder: Indhold, værtskab og rammer og
biblioteket som omdrejningspunkt.
• Deltagernes udbytte af at have deltaget i aktiviteten, herunder: Oplevet fællesskab under aktiviteten, lyst til og mulighed for selv at tage initiativ,
oplevelse af lokalt fællesskab, nye venner og
bekendte og oplevelse af ensomhed.
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I tillæg har de lavet 4 interviews med ældre, som
blev interviewet i projektets fase 1, men som ikke
deltog i aktiviteterne i fase 2. Disse 4 interviews blev
lavet for at blive klogere på, hvad der holdt de ældre
fra at deltage i aktiviteterne.
Actant har også interviewet 8 fra projektgruppen og
4 lokale aktører om deres roller og erfaringer med at
lave aktiviteter for målgruppen. Interviewene med
projektgrupper og lokale aktører var centreret om tre
temaer:
• Oplevelse af aktiviteten.
• Effekten på de ældre, herunder socialt samvær
og fællesskabsfølelse, trivsel og ensomhed.
• Samarbejdet mellem forskellige parter.

Derudover har projektgruppen ved hver aktivitetsafholdelse evalueret aktiviteterne sammen med
de ældre deltagere, og disse evalueringer er blevet
anvendt til at justere aktiviteterne undervejs med
sparring fra Actant. Slutteligt har Wilke udført en
kvantitativ slutmåling blandt de ældre, der har deltaget i aktiviteterne, hvor de har svaret på ensomheds-, trivsels- og tilfredshedsspørgsmål.

PORTRÆT / INGEBORG, SKELSKØR

”

Det er svært at komme ud af døren, og møde op et sted
hvor jeg ikke ved, om jeg kender nogen. Hvis jeg nu synes, der
kommer et godt møde, så tror jeg, at jeg før var blevet hjemme.
Men i dag ville jeg bare sige, det vil du bare ned til,
og så tager jeg afsted.
Ingeborg, Skælskør
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Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.

PORTRÆT AF INGEBORG, SKÆLSKØR
”Handler det ikke også om tilfældigheder? Om hvor
tilfældigt livet kan blive?” bemærker Ingeborg om
det uddrag af romanen af Jonas Jonasson, der i dag er
rammen for diskussionen til Lyttecaféen i Skælskør.
”Tror du, at livet er tilfældigt?”, spørger Thorvald
skeptisk, og Ingeborg svarer hurtigt og sikkert: ”Ja!”

hendes tanker hen på personer fra hendes eget liv
og på steder, som hun ikke havde besøgt i lang tid.
Under samtalerne fortalte både Ingeborg og de andre
deltagere historier fra deres liv. Det fik Ingeborg til at
indse, at alle familier har deres tragedier, men at livet
går videre.

Ingeborg er 87 år gammel, tidligere skolelærer og
ryger en cerut to gange om dagen. Hun har boet i
Skælskør i mange år, hvoraf de sidste 10 år er gået
med at passe sin mand. Han døde efter et langt
sygdomsforløb, kort før hun begyndte at komme i
Lyttecaféen. Mandens sygdom fyldte meget i Ingeborgs hverdag, og hun savnede at komme ud og have
meningsfulde samtaler med andre mennesker. Hun
følte sig ensom og havde svært ved at komme afsted
til ting, fordi hun nu skulle afsted alene. Mandens
sygdom krævede generelt meget af hendes tid og
energi. Da Ingeborgs mand døde, faldt hun – med
egne ord – ned i et sort hul, og hun havde svært ved
at slippe de negative tanker, som mandens sygdom
og død førte med sig.

Til Lyttecaféens afslutning holdt Ingeborg en lille
tale over maden, hvor hun fortalte, hvordan hun
havde fået sin invitation til Lyttecaféen og Historiecaféen på en dårlig dag kort efter sin mands død.
Hun beskrev, hvordan hun først havde fortrudt, at
hun havde tilmeldt sig, fordi det virkede uoverskueligt at komme på biblioteket to gange om ugen.

I Lyttecaféen fandt Ingeborg et fællesskab med
substans, hvor hun havde mulighed for at diskutere
og få sine holdninger udfordret. Når Thorvald, der
også var deltager i Lyttecaféen, drejede samtalen
ind på Jungs dybdepsykologi, var hun den, der tog
diskussionen op og udfordrede hans holdninger.
Litteraturen, hun blev præsenteret for, og karaktererne herfra gjorde også et stort indtryk og ledte
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Men – som hun selv fortalte – gav det at komme til
aktiviteterne hende mod på livet på et tidspunkt,
hvor hun var lige ved at give op. Lyttecaféen foregik
på et tidspunkt, hvor Ingeborg pludselig stod alene,
og samværet om litteraturen har virket næsten
terapeutisk på hende. Ingeborg kan nu se sig selv
skabe et nyt liv uden sin mand – et liv, hvor hun kommer ud, får nye oplevelser og møder nye mennesker.
Efter Lyttecaféens afslutning beskrev Ingeborg,
hvordan Lyttecaféen har hjulpet hende til bedre at
komme ud af ensomheden: ”Det er svært at komme
ud af døren, og møde op et sted hvor jeg ikke ved, om
jeg kender nogen. Hvis jeg nu synes, der kommer et
godt møde, så tror jeg, at jeg før var blevet hjemme.
Men i dag ville jeg bare sige, det vil du bare ned til, og
så tager jeg afsted.”

3

DET HAR VI LÆRT – VIDEN & EVALUERING

3.1 MÅLGRUPPENS HVERDAGSLIV
OG ENSOMHED
Når man ønsker at skabe aktiviteter for ensomme
ældre, er det vigtigt at forstå, hvem de er som målgruppe. Ved at dykke ned i de ældres egne oplevelser
af ensomhed, deres liv og hverdag, kan vi skabe
aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvad der kan
afhjælpe ensomhed og passe ind i ældres hverdag.
Indsigterne, som vi præsenterer i dette afsnit, er
fremkommet på baggrund af en analyse af 50 dybdeinterviews med ensomme ældre fra de fire områder, hvor projektet er blevet gennemført.

3.1.1 HVAD ER ENSOMHED?
Overordnet set kan vi konkludere, at de ældre deltageres oplevelse af ensomhed stemmer overens med
projektets definition af ensomhed (se kapitel 2.1.2 for
projektets ensomhedsdefinition). Det følgende afsnit
belyser de ældres oplevelse af ensomhed.
Flere af de ældre beskriver deres oplevelse af ensomhed med eksempler, der handler om at være eller bo
alene. For mange af de ældre er det at bo alene en
forholdsvis ny situation, der er forårsaget af alderdommen og det, den bringer med sig - eksempelvis
at de har mistet deres ægtefælle. Der er mange dage,
hvor de ikke ser andre mennesker, og der er mange
oplevelser, de ikke deler med andre. De ældre deltagere udtrykker bl.a., hvordan ensomheden melder
sig, når de ser en solnedgang, kommer hjem fra en
god aften ude eller ser en debat i fjernsynet.
Næsten alle deltagere, der bor alene, beskriver dog,
at de også sagtens kan nyde at være alene. De opfatter det at være alene som et valg. Man kan i den
forbindelse skelne mellem det at være alene og det
at være ensom. I modsætning til at være alene, er
ensomheden ikke noget man vælger, og ensomheden er aldrig rar.
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”Der er jo stor forskel på at være ensom og på at være ale-

ne, synes jeg. At være alene er noget, man selv kan vælge.
Bare fordi man er alene, behøver man ikke at være ensom.
Ensomhed er vel, at man føler sig forladt af Gud og hver
mand. Det er jo ikke et valg.
Betty, interviewet i projektets første fase.

Ensomheden kan altså komme, fordi man er uønsket
alene: man mangler relationer og har ikke nogen at
tage kontakt til, når man ønsker at være sammen
med andre mennesker. Det, at man har sociale relationer og indgår i fællesskaber, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke er ensom.
For de ældre handler det nemlig ikke kun om relationer eller ej, men om hvorvidt deres relationer og
interaktioner er gode. Deltagerne beskriver fx, at de
kan føle sig ensomme, selvom de har regelmæssig
kontakt til familie, venner og bekendte. Ensomheden
rammer endda også, når de er sammen med andre
mennesker:

”Alene, så er man faktisk alene. Ensom, så kan man godt
være iblandt 100 mennesker. Jeg har oplevet at sidde
blandt hele min familie, hvor jeg lige pludselig følte mig
ret ensom.
Emmy, interviewet i projektets første fase.

De ældre føler sig især ensomme, hvis de er til et
arrangement, hvor der er mange mennesker, der
kender hinanden, men hvor de ikke selv kender
nogen eller har nogen at snakke med. Som Jens
beskriver nedenfor, handler det ikke blot om samvær,
men i højere grad om kvaliteten af det samvær og de
relationer, man har:

”Når jeg læser min avis eller læser en bog, så fordyber jeg

mig, og så tænker jeg ikke på, at jeg er alene. Omvendt
kan jeg da forestille mig, at man kan omgås et væld af
mennesker hver eneste dag og samtidig være ensom. Det
afhænger jo meget af kvaliteten af det samvær, man har
med andre.

Jens, interviewet i projektets første fase.

”

Der er så mange, der ikke forstår, hvorfor jeg ikke er glad
i mit eget selskab. Jeg har en bænk i min have. Der kan jeg sidde
og nyde himlen og tænke: ’Du har det godt. Du er sund og rask,
og livet er dejligt’. Men så kan jeg om sommeren se, at folk går to
og to – ligegyldigt om det er mand-kvinde, kvinde-kvinde eller
hvad det er. Alle går bare to og to. Og så er det svært.
Gudrun, interviewet i projektets første fase

For de ældre er det at være ensom en følelse af
uønsket isolation, som kan være til stede, selv når de
er blandt andre, men som kan opløses af relationer
og samvær af god kvalitet. I det følgende dykker vi
ned i den måde, de ældre selv taler om dette svære
emne på.

3.1.2 HVORDAN TALER
ÆLDRE OM ENSOMHED?
Alle de deltagerne, som vi har interviewet, er
ensomme ifølge projektets definition, men det er
ikke dem alle, der omtaler sig selv som ensomme.
Omkring halvdelen af de ældre bruger ordet ensom
om sig selv. Grundet det forhold, at ensomhed er en
subjektiv størrelse, har mange af deltagerne deres
egen måde at beskrive ensomhed på. Vi har i løbet af
interviewene hørt begrebet beskrevet med mange
forskellige ord og eksempler fra deltagernes liv. Der
kan være flere årsager til, at den anden halvdel af
deltagerne ikke omtaler sig selv som ensomme. En
af de mest fremtrædende årsager er, at størstedelen
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af deltagerne mener, at der er forskel på at være
ensom og på at føle ensomhed. Alle deltagerne
kender til følelsen af ensomhed eller fortæller, at de
føler sig uønsket alene eller savner at indgå i fællesskaber med andre. At halvdelen af dem alligevel ikke
italesætter sig selv som ensomme hænger i nogle af
tilfældene sammen med, at de har en anden, smallere definition af ensomhed. Eksempelvis at man kun
er ensom, hvis man aldrig møder andre mennesker.
For andre deltagere opleves ensomheden som tabubelagt. Det er ikke noget, de vil tale med andre om,
og de ønsker ikke at omtale sig selv som ensomme
– selvom de ifølge vores definition hører til i målgruppen af ensomme ældre. Enkelte af deltagerne
knytter følelser af at være fravalgt til deres ensomhed; følelser, der er svære at tale om uden at blive
ked af det eller vred på sig selv. Dette hænger blandt
andet sammen med, at lavt selvværd ofte følger med
oplevelsen af ensomhed. Det lave selvværd går for
disse deltagere hånd i hånd med en følelse af at være
overflødig. De oplever, at der ikke er brug for dem på
samme måde som tidligere.

”

Jeg tror, at man langsomt lever sig ind i,
at sådan er livet bare. At man er alene. Man vænner sig
mere eller mindre til at være alene.
Otto, interviewet i projektets første fase.

” Nu går man her selv, og ingen kan bruge mig. Hvis man nu
holdt lidt af sig selv, så ville det jo være fint at være alene.

Ulla, interviewet i projektets første fase.

For mange deltagere kan forklaringen på, hvorfor de
oplever ensomhed, derfor findes, når de kigger ind i
sig selv og ikke blot på deres relation til andre. Mange
af deltagerne oplever, at de i høj grad er afhængige af
andre mennesker og ikke længere kan de ting, som
de før var i stand til at klare selv. Det kan være svært
for dem at spørge om hjælp, når de hele livet har gået
op i at tage vare på sig selv og måske ovenikøbet er
blevet opdraget til ikke at ligge andre til last. Den
indadrettede forklaring, det lave selvværd og de
medfølgende følelser gør ensomheden til et sårbart
emne, som er svært at tale med andre om - selv
familie og venner.

” Det er svært at snakke om ensomhed. Det er jo kommet,
fordi der var noget, man ikke kunne.

Grethe, interviewet i projektets første fase.

Deltagerne håndterer og snakker om ensomheden
forskelligt, afhængigt af om de har levet med ensomheden længe eller ej.
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Hvis den ældre har været ensom i mange år, kan
ensomheden være blevet en grundfølelse. Det
betyder, at den ældre har vænnet sig til at leve med
ensomheden og måske endda accepterer den som et
livsvilkår og derfor ikke nødvendigvis ser et behov
for at fremhæve eller sætte ord på ensomheden.
Denne indsigt udspringer bl.a. af, at de deltagere, der
har været ensomme i store dele af livet, som regel
omtaler sig selv som ’enspændere’ eller beskriver sig
selv som en person, der altid har været meget alene.
Enkelte af de ældre beskriver, hvordan de tidligere
i livet har oplevet følelsen af ensomhed som mere
knugende, end den er nu. Det, at ensomheden ikke
virker ligeså påtrængende længere, er for dem en
årsag til ikke at omtale sig selv som ensom. I dette
ligger en idé om, at man ikke skal gøre ensomheden
værre, end den er, samt at man kan risikere, at følelserne blusser op igen, hvis man fokuserer på dem
eller fremhæver dem i en samtale.
De deltagere, der har psykiske lidelser eller andre
personlige forhold, der skiller dem ud, har tendens til
at anvende en betegnelse (såsom ’enspænder’), når
de beskriver dem selv, deres situation og følelser.

” Sagen er jo den, at jeg er en enspænder og har altid været
det. Jeg har brug for alenetid, og det har været karakteristisk for hele mit liv, at jeg altid har haft mit eget værelse,
også i mine ægteskaber [...] Jeg tror, man bliver ensom,
fordi man ikke har nogen at relatere til.
Betty, interviewet i projektets første fase.

De deltagere, der er blevet ensomme for nyligt, eller
som mener, at ensomheden skyldes noget specifikt
i deres livssituation, oplever i højere grad ensomheden som en midlertidig følelse, de skal gennemleve
eller arbejde sig ud af. Det gælder i høj grad for de ældre, der oplever, at deres ensomhed er forårsaget af
en udefrakommende begivenhed eller livsændring
– fx tab af ægtefælle, sygdom eller flytning.
Af interviewene fremgår det, at de ældre, der oplever ensomhed som forårsaget af en udefrakommende begivenhed, har nemmere ved at se og omtale
sig selv som ensomme, for her vender forklaringen
udad. De deltagere har også nemmere ved at tale
med andre om ensomheden, hvilket ifølge deltagerne selv bl.a. skyldes, at man møder mere forståelse
fra andre, hvis ens ensomhed skyldes noget udefrakommende. Deltagerne fortæller, at andre mennesker ikke forstår, hvordan de har det, hvilket gør det
endnu sværere at lade andre være en del af problemet. De færreste har fortalt deres familie om ensomheden. Enkelte har fortalt, at de nogle gange føler
sig alene, eller at de godt kunne tænke sig at komme
mere ud eller få besøg oftere, men de færreste har
brugt ordet ensomhed.

Keld, interviewet i projektets første fase.

De deltagere, som har fortalt deres familie, at de føler
sig alene, føler sig ofte misforståede. De er blevet
mødt af kommentarer som, at der er mange aktiviteter for ældre, og at de kan prøve at komme mere
ud. De deltagere, som ikke taler med andre om deres
ensomhed, kan ikke se nogen mening med at sige det
til eksempelvis familie, da familien alligevel ikke kan
gøre noget for at ændre det. Omkring halvdelen af
deltagerne udtrykker, at de har dårlig samvittighed
over, at de er ensomme. Enkelte udtrykker, at de føler,
de burde være bedre i stand til at håndtere ensomheden, end de er. Flere af deltagerne oplever således ensomheden som selvforskyldt og som et nederlag. Dog
arbejder de aktivt på ikke at føle selvmedlidenhed.

”Man kan godt sidde og få lidt selvmedlidenhed med sig
selv. Det er der, man skal ruske lidt op i sig selv og sige:
Hold nu op!

Herdis, interviewet i projektets første fase.

De fremlagte indsigter bekræfter, at den ældre sagtens kan være ensom ifølge vores definition, uden at
omtale sig selv som ensom. Samtidig peger indsigterne på, at deltagerne generelt opfatter ensomheden
som et privat problem - i den forstand at man selv
har ansvar for at håndtere ensomheden.

”Jeg kan godt finde på at sige, at jeg føler mig alene, og at

sagde mine børn: ’Er du ensom mor?’ – sådan med store øjne.

dagene er lange. Men det kan de andre jo ikke gøre noget
ved. Hvis der skal ske noget, skal man selv tage initiativet
til det. Det er det, jeg gør nu [ved at være med i projektet] –
jeg tager initiativet.

Sonja, interviewet i projektets første fase.

Arne, interviewet i projektets første fase.

” Da jeg fortalte om projektet, og at jeg havde tilmeldt mig,

” Jeg er så bange for, at [familien] ikke skal kunne lide mig,

så jeg har ikke sagt det på den måde. Det længste jeg har
strakt den til at sige er: ’Det er utroligt så travlt, I har i
weekenderne’. Man kan lægge i det, hvad man vil, men jeg
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ved godt, hvad jeg selv ligger i det, når jeg siger sådan.”

Som det fremgår af ovenstående, så vender de
ældres forklaringer på deres oplevelse af ensomhed
både udad og indad. I det følgende dykker vi mere
ned i årsagerne til ensomhedsfølelsen.

< INDHOLD
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3.1.3 HVORFOR ER ÆLDRE ENSOMME?
Ensomheden kan have forskellige årsager, og den
kan være opstået for nyligt eller for lang tid siden.
Vi har identificeret syv hovedårsager til, at projektets deltagere oplever ensomhed. De syv årsager
lægger sig tæt op ad de baggrundsfaktorer, som
rapporten ’Forebyggelse af ensomhed blandt ældre’
(Marselisborg 2015) understreger, øger risikoen for
ensomhed. I det følgende gennemgår vi årsagerne.
De årsager, der er mest hyppige blandt deltagerne,
præsenteres først i det følgende.
Den hyppigste årsag til ensomhed blandt de ældre i
undersøgelsen er sygdom hos eller tab af ægtefælle. For 12 ud af de i alt 50 deltagere skyldes
ensomheden, at de har mistet ægtefællen, eller at
ægtefællen er i et længerevarende sygdomsforløb.
De ældre, der af disse grunde lever uden ægtefælle,
har været vant til tosomhed, men er nu alene. Det
kan opleves som en stor livsændring at blive ene
om det, man før var to om, som fx at træffe vigtige
livsbeslutninger vedrørende arv, bolig, økonomi osv.
Samtidig står den ældre alene, når det kommer til at
klare huslige pligter og andre hverdagslige gøremål.
Flere af de deltagere, der for nylig har, skulle lære at
leve uden en ægtefælle, føler sig også alene i sociale
sammenhænge.
De beskriver, at det for eksempel er hårdt at stå alene
med værtsrollen til middagsselskaber og at være den
eneste, der dukker op uden en ægtefælle til fester i
vennekredsen.

” Jeg har venner, som jeg stadigvæk dyrker, men hvor det

ikke er det samme, nu når jeg er alene. De er i par alle sammen […] Det bliver ikke det samme, når min mand mangler
[…] Det ændrer så meget. Så utroligt meget.
Esther, interviewet i projektets første fase.

Savnet – og den ensomhed der følger med – bliver
ifølge deltagerne særligt fremtrædende til sammen-
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komster, hvor de plejede at være to. Det kan være
svært for dem at komme afsted og deltage på samme måde som tidligere. Samtidig beskriver de, at det
er hårdt at komme hjem efter en dag fyldt med glade
oplevelser og opleve, at der ikke er nogen at dele dagens indtryk med. På disse måder kan tab af ægtefælle gøre den ældre særligt sårbar over for ensomhed.
De ældre, der har en ægtefælle i sygdomsforløb,
kæmper også med ensomheden. Den syge ægtefælle bor måske ikke hjemme længere, og det betyder,
at den raske ægtefælle i hverdagen er alene i det
hus, hvor de plejede at være to. De deltagere, der er
i denne situation, beskriver, hvordan det er hårdt og
tidskrævende at have en syg ægtefælle, og hvordan
ingen kan sætte sig ind i deres situation, medmindre
de selv har oplevet noget tilsvarende. Den ældre er i
stor risiko for at opleve ensomhed, når vedkommende er alene om alting i hverdagen og samtidig tager
sig af den syge ægtefælle, enten ved at passe ægtefællen derhjemme eller ved at besøge ægtefællen
på plejehjem. Den raske ægtefælle giver udtryk for
en følelse af et stort ansvar og oplever dårlig samvittighed, hvis de gør ting for sig selv som fx at tage til
selskab eller besøge bekendte på tidspunkter, hvor
de i princippet kunne besøge den syge ægtefælle.
Det sker derfor sjældent, at den raske ægtefælle
bruger tid på sociale aktiviteter bortset fra at besøge
den syge ægtefælle. Netop fordi den ældre fokuserer
sin tid og energi på at være der for ægtefællen, har
den ældre ikke meget overskud eller tid til at pleje
sociale relationer eller opsøge aktiviteter og fællesskaber. Det er derfor svært for ældre, der har en syg
ægtefælle, at finde en vej ud af ensomheden, når
den først har meldt sig.

”Der er meget, der står stille, når man har en syg ægtefælle.
Det liv, vi havde før med at gå ud, det er der ikke mere […]
Ensomheden består også i, at man ikke længere kan sige
alt, fordi han ville føle sig skyldig over, at det er anderledes.

Emmy, interviewet i projektets første fase.

En anden årsag til de ældres ensomhed er tab af
fysiske evner.

” Det at være dårligt gående og blive enlig, det hænger jo

sammen med at være ensom. For mig er der en sammenhæng.
Jens, interviewet i projektets første fase.

10 af projektets 50 deltagere i de indledende interviews knytter sin ensomhed til nedsatte fysiske
evner. Mere specifikt fremhæver de, at de ikke kan
klare det, de før kunne. Det gælder eksempelvis
praktiske gøremål som indkøb, rengøring og transport uden for hjemmet, som de nu skal have hjælp til.
De ældre med nedsatte fysiske evner udtrykker, at
det er svært at være afhængig af andre mennesker.

” Jeg savner at kunne gøre alting selv. At kunne stå for huset
og selv tage ned og købe ind og selv klare at tage ned til
foredrag og sådan. Det ville jeg ønske, at jeg stadig kunne.

Ulla, interviewet i projektets første fase.

Tab af fysiske evner kan også betyde, at de ældre
ikke kan indgå i relationer på samme måde som tidligere. Næsten alle 10 deltagere, der har nedsat fysisk
funktion, fortæller, at de føler sig socialt begrænset
af, at de er dårligt gående, har hørenedsættelse etc.
De oplever, at de ikke kan deltage i aktiviteter og
sociale begivenheder på den måde og i den grad, de
har lyst til.
De ældre deltagere med funktionstab udtrykker en
frygt for, at de ved deltagelse i en aktivitet ender
i en situation, hvor de ikke kan deltage på lige fod
med andre, skiller sig ud fra fællesskabet og i værste
tilfælde må melde sig ude af aktiviteten. Nogle af
deltagerne fortæller, hvordan de tidligere er endt i en
sådan situation, og at de oplevede situationen som
utryg. Derfor er de nu tilbageholdende med at indgå i
nye aktiviteter.
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Især hørenedsættelse har stor betydning for det
sociale liv og humøret. De ældre deltagere, der har
nedsat hørelse, fortæller, at de føler sig isolerede,
fordi de har et usynligt handicap. De oplever, at andre mennesker - selv venner og familie - har svært
ved at forstå deres situation. De giver udtryk for, at
de ofte føler sig uden for det fælles, når de indgår
i samtaler med flere end to personer. Flere af dem
fortæller, at de anvender mundaflæsning, når de skal
følge med i en samtale og ikke kan høre, hvad der
bliver sagt. Mundaflæsning er vanskeligt, når flere
personer end to indgår i samtalen eller sågar taler i
munden på hinanden.

”I store forsamlinger – bare vi er tre eller fire rundt om et

bord – så får jeg ikke fat i, hvad de andre snakker om. I
betragtning af, at jeg altid godt har kunnet lide at snakke
med folk, er udadvendt og har haft et foreningsliv, så føler
jeg mig virkelig hægtet af.

Sonja, interviewet i projektets første fase.

Når de ældre ikke kan indgå i en aktivitet eller en
samtale på lige fod med flertallet, føler de sig typisk
ekskluderede fra det fælles, og den følelse kan føre
til en oplevelse af isolation og ensomhed.
Nogle ældre er isolerede grundet mangel på et
netværk. Det gælder 10 af projektets deltagere,
hvoraf flest er mænd. De deltagere, der ikke har et
fast netværk, oplever, at det er vanskeligt at komme
i gang selv. Særligt mænd, der har været enlige længe, oplever det som svært at tage initiativ – komme
ud af huset, deltage i aktiviteter og tage kontakt til
andre mennesker.

”Mænd siger: ’Nej, det gider jeg sgu ikke!’. Men hvorfor kan

vi ikke køre op og få et stjerneskud oppe i Hvide Sande, fire
gutter? Det kan kvinder sgu da godt finde ud af!

Vagn, interviewet i projektets første fase.

”

Hvis man har det psykisk dårligt, er der ikke energi til det.

Men ellers, som jeg har det nu, så er det bestemt dejligt at komme

ud. Man glæder sig over, at der er energi til det. Men man skal også
passe på ikke at sprede sig over for meget. Man skal vide med sig
selv, hvor meget man kan. Det er vigtigt.
Lissie, interviewet i projektets første fase.

Også ældre, der har en ’særlig personlighed’ eller
beskriver sig selv som ’enspænder’ og ’anderledes’,
mangler typisk et netværk og kan blive ensomme
som følge heraf. Tendensen blandt deltagerne er, at
disse ældre over tid har vænnet sig til at være isolerede og ensomme. De har accepteret ensomheden
som et livsvilkår, og de har derfor ofte svært ved at
se, hvordan de skal blive mindre ensomme.
Ældre med psykiske lidelser er også udsatte i
forhold til ensomhed. I projektet har otte deltagere
psykiske lidelser, herunder diagnoser som depression, angst og skizofreni. Psykisk sårbarhed kommer
til udtryk på forskellige måder blandt disse deltagere.
Fælles for dem er dog, at de er vant til at leve med de
begrænsninger, som deres sygdom sætter for dem,
og at de derfor er fuldstændig klar over deres egne
begrænsninger; hvad de kan og ikke kan overskue.
Ældre, der lever med en psykisk lidelse, er desuden
vant til at være meget alene, og de kan derfor have
svært ved at finde sig til rette i et fællesskab med
andre mennesker. Det hænger også sammen med, at
deres psykiske overskud varierer. Alle de 8 deltagere,
der fortæller, at de har en psykisk lidelse, fortæller
også, at de har gode og dårlige dage og perioder.
Når det går mindre godt, mangler de ældre typisk
overskud til andre mennesker. De mangler ikke blot
overskud til at møde nye mennesker, men også til at
vedligeholde eksisterende tætte relationer.
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”Hvis du ikke har overskud, så får du ikke skabt sociale

relationer – og så er det en ond cirkel! […] Det er svært,
når man mangler psykisk overskud til at invitere nogle. Så
kommer man ind i den onde cirkel.

John, interviewet i projektets første fase.

Vores deltagere giver udtryk for, at de typisk trækker sig i de dårlige perioder, da de som regel helst
vil være alene, når de ikke er ovenpå. De lader som
udgangspunkt helt være med at binde sig til et fællesskab eller en aktivitet, hvilket med deres egne ord
skyldes, at de gerne vil undgå at ende i situationer,
hvor de bliver nødt til at aflyse og skuffe de andre
deltagere. Gennem interviews har vi endvidere opnået indsigt i, at denne risikohåndtering betyder, at
deltagerne i mange tilfælde undlader at søge kontakt
til mennesker. Selv i de gode perioder lader de være
med at opsøge kontakt i frygt for, at der venter en
dårlig periode i nærmeste fremtid.
At være tilflytter kan også medvirke til, at man er
ensom. Fire ud af de i alt 50 deltagere betragter sig
selv som tilflyttere eller beskriver, at de føler sig nye
i lokalområdet. Vi har i projektet lært, at en flytning
er en livsændring, som for nogle ældre kan være
svær at acceptere. Det kan være svært at finde fodfæste et nyt sted, særligt når man er ældre og ikke
nødvendigvis møder mennesker fra lokalområdet i
sin hverdag, som andre mennesker gør gennem fx
arbejde og børn.

HVORFOR ER ÆLDRE ENSOMME?

• Sygdom hos / tab af ægtefælle
• Funktionstab
• Mangel på netværk
• Psykisk sårbarhed
• Flytning
• Sprogvanskelighed
• Arbejdsløshed før pension
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”

Det har ikke været lutter lagkage at flytte hertil, synes jeg.

Det er meget indspist, og det er svært at komme ind i fællesskabet.
Dagny, interviewet i projektets første fase.

De 4 deltagere oplever, at det er svært at blive en del
af noget nyt og få nye venner og bekendtskaber.
Som tilflyttere har de ikke et stort lokalkendskab, og
det kan være svært for dem at sætte sig ind i, hvad
der findes af eksempelvis tilbud og aktiviteter for ældre. Det kan desuden være uoverskueligt at komme
i kontakt med og tale med andre ældre, fordi det kan
være svært at blive en del af allerede eksisterende
fællesskaber, eller fordi det er svært at tale med, når
snakken falder på lokalområdet eller lokale beboere.
At være ældre med en anden etnisk baggrund er
endnu en mulig risikofaktor i forhold til ensomhed.
I projektet har fire ældre deltagere ud af de samlede 50 en anden etnisk baggrund en dansk. Disse
deltagere oplever, at særligt sprogvanskeligheder
kan være en barriere for at indgå i et fællesskab
på lige fod med dansktalende ældre. Når man ikke
taler samme sprog, kan det være svært at opbygge
fortrolighed og tillid, da man ikke er sikker på, at man
forstår, hvad den anden siger, eller om man selv bliver forstået. Det er således svært at føle sig tryg i det
givne fællesskab. De pågældende deltagere understreger dét, at man ikke kan eller ikke tør tale dansk
som en risiko for, at man isolerer sig og dermed en
risiko for, at man oplever ensomhed.

” Der er mange kvinder, der godt kan tale dansk, men ikke

tror på sig selv. De forstår det hele, men tør ikke sige noget.
Det kan gøre, at de bliver lukket ude.

Salima, interviewet i projektets første fase.
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I projektet har vi desuden erfaret, at ensomhed
i endnu højere grad er tabuiseret blandt de fire
interviewdeltagere med ikke-vestlig baggrund. Det
hænger sammen med en smallere forståelse af
begrebet, der bl.a. ikke indbefatter, at man kan være
ensom, når man er sammen med andre mennesker.
Denne indsigt hænger godt sammen med de indsigter, som præsenteres i Ældreforums rapport ’Ældre
med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til
indsats’ (2013).
To ud af 50 deltagere var allerede uden for arbejdsmarkedet inden pensionsalderen, hvilket
er et forhold, der i projektet betragtes som en årsag
til ensomhed. Den form for ensomhed som ældre,
der har været uden for arbejdsmarkedet inden pension, oplever, er typisk en længerevarende ensomhed, fordi de har stået uden for et arbejdsfællesskab
over en længere periode. Mennesker, der oplever en
længerevarende ensomhed, er som beskrevet mere
tilbøjelige til at acceptere ensomheden som et livsvilkår, hvorfor de ikke nødvendigvis taler om ensomheden eller gør en aktiv indsats for at komme ud af den.

3.1.4 HVORNÅR ER ÆLDRE ENSOMME?
Uafhængigt af ensomhedens årsag, føler deltagerne sig særligt ensomme på bestemte tidspunkter
og i specifikke situationer. Ensomheden er generelt
værst i weekender og på helligdage samt ved højtider og på mærkedage.

Kedelige weekender
Deltagerne fortæller, at weekenderne er svære, fordi
de byder på meget alene-tid, bl.a. fordi familien typisk har planer og derfor ikke kan komme på besøg.
Derudover pointerer deltagerne, at de eksisterende
aktiviteter for ældre, som de allerede benytter sig af,
ikke afholdes lørdag og søndag, ej heller på helligdage. Det betyder, at de ældre deltagere generelt
kommer mindre ud de dage.

Nogle af deltagerne beskriver eksempelvis, at de
plejede at diskutere dagens begivenheder med deres
ægtefælle over aftensmaden.
Da de fleste af deltagerne nu bor alene, er aftenen
for dem ikke forbundet med hygge og samvær, som
den har været førhen. Aftenen er snarere gået hen
og blevet et tomrum, hvor de sidder alene med deres
følelser og tanker, der ofte er negative.

” Jeg hader bare weekenderne. Jeg hader dem. Jeg cykler lan- ”Det er værre om aftenen end om dagen. Om aftenen sidder
ge ture i weekenderne. Kigger i avisen efter gode koncerter.
Der skal ske noget i de weekender, men det gør det ikke.
Gudrun, interviewet i projektets første fase.

”

Jeg føler mig mest alene om lørdagen og søndagen, hvor alle
andre har travlt med at have tosomhed.

jeg bare, og så er alt, jeg har, tankerne.

Magrethe, interviewet i projektets første fase.

”Det er slemt, når folk siger, de skal hjem og hygge med familien, og jeg skal hjem og se fjernsyn. Specielt i weekenden, når
man ved at andre sidder med et glas rødvin og hygger.

Esther, interviewet i projektets første fase.

Rigmor, interviewet i projektets første fase.

Højtider uden fejring
Ensomheden er ifølge vores deltagere også særligt
fremtrædende ved højtider og mærkedage, som for
mange mennesker er forbundet med familietid. De af
deltagerne, der ikke har en familie eller ikke samles
med familien ved højtider og mærkedage, oplever
eksempelvis jul og påske samt fødselsdage og bryllupsdage som særligt svære:

En anden udfordring ved aftenen er ifølge deltagerne, at der ikke er ligeså mange muligheder,
hvad angår aktiviteter. Dels afholdes der ikke ligeså
mange aktiviteter for ældre om aftenen, dels har
størstedelen af deltagerne ikke lyst til at bevæge
sig ud, når det er mørkt. Mange deltagere nævner i
interviews, at de føler sig utrygge, når de tager uden
for hjemmet om aftenen – enten fordi de er dårligt
gående og bange for at falde, eller fordi de føler sig
utrygge i mørket. Det betyder, at de ender med at
blive hjemme.

” Det bliver altid værre op til jul og helligdage. Der kan man rigtig mærke, at man er alene. Man bliver så sårbar ved højtider.
Grethe, interviewet i projektets første fase.

Lange aftener
Generelt er ensomheden værre om aftenen end om
dagen for de ældre deltagere. Næsten alle de ældre
deltagere beskriver, at aftenen typisk føles lang,
fordi den ikke er præget af rutiner og gøremål på
samme måde, som dagen er. Aftenen har for flere
af deltagerne tidligere i livet udgjort en tid, som de
delte med familien eller en ægtefælle.
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Uden planer
Størstedelen af de ældre beskriver samtidig, hvordan
ensomheden kan fylde mere, når man er alene i længere tid og uden udsigt til at se andre mennesker.

”Når jeg har gået her i tre uger, så begynder jeg at føle mig

ensom, og så bor jeg med udsigt her til haven, og der sker
ikke noget. Ikke en bil eller et menneske.

Ulla, interviewet i projektets første fase.

Når de ældre ikke har foretaget sig noget uden for
hjemmet i lang tid og heller ikke har konkrete planer
i sigte, er ensomheden slem. Hvis man derimod ved,
man skal noget i nærmeste fremtid, er det mindre
slemt at være alene. Generelt er ensomheden påtrængende, når den ældre er alene og egentlig helst
vil være sammen med andre. Det kan være situationer, hvor den ældre ikke har nogen at tage kontakt
til eller situationer, hvor den ældre undlader at tage
kontakt til andre, fordi vedkommende er bange for
en afvisning. Det at blive afvist forstærker ifølge
deltagerne blot følelsen af at være ensom, hvorfor
flere af dem fortæller, at de undlader at opsøge
eksempelvis familie.
Disse indsigter om, hvornår man føler sig ensom, er i
tråd med projektets definition af ensomhed. Ensomheden er for størstedelen af de ældre værst, når
de er uønsket alene, men den er for mange af dem
også nærværende, når de er sammen med andre
mennesker. Ensomheden kan som beskrevet komme
snigende på forskellige tidspunkter. Cirka halvdelen
af deltagerne siger, at de har en særlig strategi for at
undgå ensomheden, når den banker på.
Fællesnævneren for deres strategier er, at de forsøger at holde sig beskæftiget, dvs. de kaster sig over
en aktivitet, der leder deres tanker hen på noget
andet. For nogle hjælper det også at tage kontakt til
venner eller familie.

” Hvis man er lidt nedtrygt en gang imellem, så er det en

god ting at beskæftige sig med et eller andet. For det er
ikke hver dag, der er lige god, og så kan det godt ske, at
hvis man skulle til en aktivitet, så fik man det lidt bedre.

Ib, interviewet i projektets første fase.

I det følgende dykker vi ned i, hvad de ældre deltagere beskæftiger sig med og bruger deres tid på i
hverdagen.
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3.1.5 HVERDAGSLIV OG ALDERDOM
De ældres hverdagsliv har stor betydning for, hvorfor og hvordan de oplever ensomhed. Det er derfor
vigtigt at opnå indsigt i, hvordan de ældre lever deres liv
og strukturerer deres hverdag, hvis man ønsker at forstå, hvordan man kan skabe aktiviteter, der kan modvirke den ensomhed, de oplever. Generelt er det vigtigt for
de ældre deltagere at have en aktiv hverdag. Det er en
udbredt holdning blandt deltagerne, at det ikke er godt,
hvis man bare sidder derhjemme og går i stå.

”Aktivitet gør livet lettere, ikke? Man bliver jo ikke i godt

humør af at sidde og glo. Man bliver glad for, at man kan
lave noget! Der kan jo komme en dag, hvor man ikke kan
nogle ting […] Jeg bliver glad af det, og man skal gøre ting,
man bliver glad af!

Beate, interviewet i projektets første fase.

Hverdagens trummerum
Størstedelen af deltagerne strukturerer deres hverdag ud fra rutiner, da rutiner og vaner holder dem i
gang. Deltagerne sætter generelt stor pris på deres
rutiner og ønsker ikke at give afkald på den tryghed
og forudsigelighed, de bidrager til.

”Jeg står gerne op kl. fem-halv seks og får min medicin fra

mit lille apotek oppe i skabet. Så får jeg morgenkaffen og
vasker op fra dagen før. Så går jeg en lang tur, og hvis ikke
min bror har ringet, lægger jeg mig på sofaen og får min
middagssøvn. Så hører jeg ’Danmarksmester’ i radioen, og
så plejer jeg gerne at falde i søvn igen. Så vågner jeg op
senere og laver aftensmad.

Keld, interviewet i projektets første fase.

Deltagerne værdsætter at kunne planlægge deres
tid. Eksempelvis kan de godt lide at vide, hvilke aftaler og aktiviteter, der venter i nærmeste fremtid.
Dette også vigtigt, fordi det som tidligere nævnt, er
rart at kunne se frem til en aftale.

”

Jeg bliver nogle gange overrasket, når jeg bliver spurgt,
hvor gammel jeg er. Jeg føler mig ikke som 63, så jeg bliver
overrasket over, at jeg er så gammel.
Benedicte, interviewet i projektets første fase.

” Hvis der var en uge, hvor der ikke skete en disse, ville det

være forfærdeligt. Det hjælper, at man ved, man skal noget.

Magrethe, interviewet i projektets første fase.

Ting tager tid
Ligeså vigtigt det er at være aktiv, ligeså vigtigt er
det for de ældre at være opmærksom på, hvad de har
kræfter til. De ældre deltagere udtrykker, at de er
meget bevidste om, hvad de egentlig har overskud
og energi til på én dag eller én uge. De fortæller, at
deres energi er begrænset, og at de daglige gøremål trækker ud, fordi de ikke har energi til at klare
opgaverne effektivt. De fleste af deltagerne forsøger
at nøjes med en eller to aktiviteter om dagen, da de
ved, at de ikke kan klare flere aftaler og begivenheder på samme dag. Selv når en aktivitet ikke varer
lang tid, afsætter de typisk en hel dag til aktiviteten,
da det kræver planlægning og energi at skulle afsted
hjemmefra. Det gælder også, når der blot er tale om
fx et 20 minutters lægebesøg.
Spørgsmålet om, hvad man kan og hvilke aktiviteter man har overskud til som ældre, hænger i høj
grad sammen med de ældres egne forventninger til
alderdommen.
At holde sig frisk
Deltagerne har forskellige holdninger til, hvornår
alderdommen indtræffer, og hvordan den skal se ud.
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De fleste deltagere finder det som nævnt vigtigt og
sågar nødvendigt at holde sig aktiv – både fysisk,
socialt og mentalt. De mener, det er ens eget ansvar
at holde sig frisk og helst selvkørende så længe som
muligt og dermed undgå at være en byrde for andre.
Her spiller den aktive hverdag en stor rolle.

”Jeg er meget ung af sind. Jeg tager på skate-banen med

mine børnebørn og kører op og ned af skaterrampen med
min crosser [el-scooter] – det bliver børnebørnene lidt sure
over, for det er lidt flovt.

Herdis, interviewet i projektets første fase.

Flere af de ældre deltagere beskriver endda, at de får
dårlig samvittighed, hvis de ikke holder sig aktive.
Dette gælder, også selvom den manglende aktivitet
skyldes, at de er syge eller har begrænset fysisk
kunnen. Det handler for flere af dem om, at de bliver
skuffede, når de ikke kan leve op til deres egne forventninger til alderdommen.
Den ensomme alderdom?
Deltagerne har meget forskellige holdninger til,
hvorvidt alder hænger sammen med ensomhed.
Cirka en tredjedel af deltagerne mener, at der er en
sammenhæng, og at det er uundgåeligt eller ligefrem naturligt at blive ensom, når man bliver ældre.
Ensomhed er for dem en følgesvend til alderdommen.

De resterende to tredjedele af deltagerne deler dog
ikke denne holdning. De synes ikke, at ensomhed
kan hænges op på alder, men mener derimod, at der
er ligeså stor risiko for at blive ensom tidligere i livet.
De mener, at ensomhed i højere grad hænger sammen med en specifik livssituation, og at der derfor
er en øget risiko for at blive ensom, hvis man eksempelvis mister sin ægtefælle eller rammes af dårligt
helbred. Denne mening understøtter den tidligere
fremlagte idé om, at det er mere tilladt at være
ensom på grund af en udefrakommende begivenhed.
Dog er det værd at påpege, at risikoen for at miste
sin ægtefælle eller blive ramt af sygdom stiger med
alderen.
Alle deltagernes holdninger passer med idéen om,
at ældre er en udsat gruppe, hvad angår ensomhed,
selvom de har forskellige forklaringer på, hvorfor
dette gør sig gældende. Det skal dog nævnes, at et
par af de ældre deltagere opponerer kraftigt imod
idéen om, at man nødvendigvis bliver ensom og
sårbar med alderen, og de fastslår, at det er vigtigt at
ændre den samfundsdiskurs.

alder er det jo begrænset, hvor meget man kan, og
”Idetmingælder
jo også de mennesker, man møder. Så kommer
det hurtigt til at handle om, at den ene kan hjælpe den
anden med noget. Så er det svært på den måde at mødes i
en ny relation, der giver noget til begge parter.
Ulla, interviewet i projektets første fase.

Det betyder meget for de ældre, at de ikke altid er
den modtagende part i en skæv relation. De oplever,
at det hjælper på deres humør og livskvalitet, når de
kan bidrage aktivt til en relation eller indgå som en
del af et gensidigt fællesskab.

”Hvis jeg på en eller anden måde oplevede, at der var

nogen, der havde brug for noget af mig, eller at jeg kunne
gøre noget for nogen, så tror jeg, det ville hjælpe meget...

Jens, interviewet i projektets første fase.

En lille andel af de interviewede ældre mener dog, at
alderdommen er den del af livet, hvor man endelig
kan slappe af og nyde sit otium uden at skulle leve
op til noget eller holde sig aktiv. Disse ældre ønsker
eksempelvis ikke at lære nye ting eller nye mennesker at kende.

” Der er jo en forestilling om, at det er ganske grusomt at ”Jeg har nået en alder, hvor jeg kun gør det, jeg har lyst til.
blive gammel, at alt falder fra hinanden, og at man så bliver
ensom. Men jeg har det godt nok, som jeg har det.

Betty, interviewet i projektets første fase.

Magrethe, interviewet i projektets første fase.

”Det ville ikke være godt at skulle lære noget nyt. Jeg har prøvet så meget, så meget. Det synes jeg, at jeg er færdig med.
Sonja, interviewet i projektets første fase.

3.1.6 GENSIDIGHED OG FÆLLESSKABER
De ældre, for hvem inaktivitet er en kilde til dårlig
samvittighed, lægger også vægt på, at de gerne
vil gøre noget for andre – give i stedet for blot at
modtage. De oplever, at de mangler overskud til at
være noget for og gøre noget for andre. Flere af dem
understreger her, at det er svært for dem at finde en
plads i nye fællesskaber, når de ikke føler, at de selv –
eller andre – kan give noget igen.
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De ældre, der har det sådan, føler heller ikke, de
længere skal give noget til andre, som de har gjort
det hele livet. De mener snarere, at det er blevet
deres tur til at modtage. Hvis de derfor ikke finder
et fællesskab eller en aktivitet, hvor de føler, de får
et udbytte – fx får lov at beskæftige sig med noget
interessant – lader de være med at involvere sig i
det, også selvom det betyder, at de bliver ved med at
opleve ensomhed.

Forskellige former for fællesskab
Deltagerne har også forskellige forståelser af ’fællesskab’, der bygger på forskellige erfaringer. Nogle
tænker på fællesskabet i familien, nogle har arbejdsfællesskaber som referenceramme, nogle taler
om interesse- eller foreningsfællesskaber og andre
nævner noget fjerde. Fællesskab kan således være
mange ting, og et specifikt fællesskab kan opleves
på forskellige måder af de mennesker, der er en del
af det. Dog er de ældre deltagere generelt enige om,
at det vigtigste ved et godt fællesskab er tryghed; at
man stoler på hinanden og ved, hvor man hører til.
De fremhæver, at man både skal kunne snakke om
svære og lette emner. Man skal hygge sig og have
det godt samt have mulighed for at få lettet hjertet.

”

Et godt fællesskab er noget med, at man snakker sammen,
og at man tør snakke om de ting, der gør ondt – og også
noget sjovt. At man kan stole på hinanden. Og så det, at man
måske kunne have hinanden at ringe til – og at det i det hele
taget er en person, der gider høre på en og kan give tilbage.
Ulla, interviewet i projektets første fase.

” At man nyder at være sammen med de mennesker, der er
der. Man har det sjovt, når man er sammen. Men også at
man tager hinanden seriøst og kan snakke om ting, hvor
det ikke behøver være sjovt.

Salima, interviewet i projektets første fase.

Mange af de ældre deltagere udtrykker, at det er
svært at blive en del af et eksisterende fællesskab.
Flere af dem har dårlige erfaringer med at opsøge
eksisterende fællesskaber. Nogle har prøvet at møde
op til noget nyt og følt sig utrygge, fordi de ikke har
vidst, hvem de skulle snakke til, og hvor de skulle
sætte sig. Andre har oplevet, at de har følt sig ekskluderet af de eksisterende medlemmer i et givent
fællesskab, når de har prøvet at komme indenfor.
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”Det er svært at begynde på noget nyt, synes jeg. Jeg kom

et par gange nede i ”Drys Ind” i fjor, men det var meget
indspist. Alle kendte hinanden, og det var svært at blive en
del af det. Jeg følte mig ikke rigtig velkommen dernede, så
det stoppede jeg hurtigt med igen.

Jens, interviewet i projektets første fase.

For mange af de ældre betyder de dårlige erfaringer,
at de er holdt op med at opsøge fællesskaber i frygt
for at blive afvist og dermed føle sig mere alene og
ensom – en frygt, der virker som en generel barriere
for de ældres lyst til selv at tage initiativ til at indgå i
nye fællesskaber. De ældre udtrykker også en frygt
for afvisning, når det gælder fællesskabet i familien.
Familien er et særligt fællesskab, der for mange af
de ældre er vigtigt, og dog ser de fleste af dem ikke
meget til deres familie. De fortæller, at de gerne ville
se mere til deres familie - især børn og børnebørn men at de ikke vil virke anmassende eller forstyrre
deres familiemedlemmer. Flere af de ældre fastslår,
at familien har nok at se til, og de hverken har tid eller bør bruge tid på ’de gamle’. De mener derfor ikke,
at det vil nytte noget selv at opsøge familien eller
udtrykke et behov for at se dem noget oftere.
Selvom flere af de ældre siger, at de er tilfredse
med omfanget af kontakt til familien, fremgår det
af deres udtalelser i øvrigt, at de ikke er fuldbyrdet
tilfredse, men blot har erkendt, at mere kontakt til
familien ikke er en god mulighed.
Netop de ældres ønsker om relationer med en vis
gensidighed og det faktum, at rigtig mange ældre i
målgruppen har svært ved at tage det første skridt
ind i nye fællesskaber og ud af ensomheden, tager vi
hensyn til i de aktiviteter, som er udviklet og afprøvet i projektet.

3.1.7 OPSUMMERING
Det følgende afsnit er en opsummering af de indsigter, som vi har opnået gennem analysen af de 50
dybdeinterviews om ensomhed. Opsummeringen
giver et overblik over kapitlets hovedpointer. For
ensomme ældre er ensomhed en ubehagelig følelse,
som kan være svær at tale om.
• Ubehag: Følelsen af ensomhed kan opstå, når
man er alene såvel som når man er blandt andre,
men ikke føler sig velkommen.
• Tabu: Kun omtrent halvdelen af ensomme ældre
fortæller selv, at de er ensomme. Den anden halvdel fortæller, at de er eller bor ’alene’ (isolation), at
de ikke længere er ’to’ eller har den samme ’kunnen’
(tab), ikke føler sig ’med’ under samvær (eksklusion)
eller at de mangler godt ’samvær’ (savn).

Ensomheden er dybest for de ældre, der oplever den
som permanent og som en egenskab ved dem selv
(noget man ’er’). Ensomheden er mere moderat for
de ældre, der oplever den som midlertidig og som
udefrakommende (noget man ’er i’).
• Årsag: For mange ældre vender forklaringen
på deres ensomhed indad, og de har ofte lavt
selvværd og svært ved at tale om ensomheden.
Ensomhed er lettere at tale om for dem, som kan
gøre den forståelig for andre ved at henføre den
til et udefrakommende forhold.
• Varighed: For ældre, der har levet med ensomhed længe (fx som følge af psykisk lidelse), har
ensomheden tendens til at blive en grundfølelse.
Ensomhed opleves for disse ældre som et livsvilkår, de ikke ser sig i stand til at ændre. For ældre,
der kun har levet kort tid med ensomhed (fx som
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følge af tab af ægtefælle, flytning eller sygdom),
har ensomheden tendens til at blive henført til
specifikke livsbegivenheder. Ensomhed er her et
midlertidigt vilkår, som de vil væk fra.

Ældre er en risikogruppe i forhold til ensomhed, men
alder er ikke årsag til deres ensomhed. Ensomheden
har forskellige rødder for de interviewede ensomme
ældre:
1. Sygdom/tab: Livsomvæltende begivenheder
som fx sygdom hos eller tab af ægtefælle.
2. Funktionstab: Nedsatte fysiske evner som fx at
høre eller gå dårligt betyder, at de ældre føler sig
begrænsede fysisk såvel som socialt.
3. Mangel på netværk: En del ældre, især mænd,
oplever at mangle et netværk, der kan være med
til at aktivere dem.
4. Psykisk sårbarhed: De ældre, der beskriver dem
selv som psykisk sårbare fx på grund af en psykisk lidelse, oplever at være begrænsede i, hvad de
magter at gøre og deltage i.
5. Flytning: De ældre, der er tilflyttere, oplever, at
det kan være svært at opbygge nye lokale bekendtskaber.
6. Sprogvanskeligheder: For ældre med anden etnisk baggrund forhindrer vanskeligheder ved det
danske sprog et afslappet og ligeværdigt samvær
med dansktalende.
7. Arbejdsløshed før pension: Endelig har de
ældre, der ikke havde et arbejdsfælleskab forud
for pensionen, tendens til at mangle netværk og
fællesskaber efter pensionen.

Ensomheden er værst, når der opstår ’tomrum’ for
den ældre. Nogle ældre ’fylder’ derfor tiden ud med
ved at beskæftige sig selv.Tomrummet opstår fx af:
• Afsavn: Når den ældre ved, at andre hygger sig
sammen (aften, weekend, helligdage og mærkedage).
• Isolation: Når den ældre ikke har været uden
for hjemmet længe og heller ikke har udsigt til at
komme ud.
• Socialt behov: Når den ældre ser eller oplever
noget og ønsker at dele det med andre.

Aktiviteterne, som de ældre fylder tiden med, kan
fx være:
• Rutiner: Daglige gøremål, rutiner og vaner (morgenkaffe, gåtur, middagssøvn m.v.), der bidrager
til tryghed og forudsigelighed.
• Aktiviteter: 1-2 aktiviteter (fx lægebesøg, indkøb m.v.), som de afsætter hele dagen til.

Ældre mistrives i relationer, hvis de kun oplever sig
selv som den modtagende part:
• Gensidighed: De fleste ældre ønsker at gøre
noget for andre, også for at øge egen livskvalitet,
men de synes, at det er svært.
• Omsorg: Modsat siger andre ældre, at det nu
endelig deres tur til at tage imod og slappe af.
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Ensomme ældre efterspørger trygge og tillidsfulde
fællesskaber, hvor de oplever følelsen af at høre til,
og hvor de både kan tage lette og svære emner op i
samtalen. Det kan dog være svært at blive en del af.
• Passivitet: Mange ensomme ældre er holdt op
med at opsøge nye eksisterende fællesskaber eller
sågar familiefællesskaber, da de synes, at fællesskaberne er svære at blive en del af eller indgå i på
lige fod med andre.
• Hensyn: Nye fællesskaber for målgruppen skal
tage hensyn til, at rigtig mange ældre i målgruppen har svært ved at tage det første skridt ind i
nye fællesskaber og ud af ensomheden.

På baggrund af disse indsigter samt de indsigter, vi
har opnået undervejs i projektforløbet, hvor vi har
arbejdet med målgruppen, har vi lavet et såkaldt ’aktivitetsskelet’. Skelettet består af seks elementer, som
vi anbefaler, man tager højde for, når man skal lave
aktiviteter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre.
Skelettet bliver præsenteret i kapitel 4, men vi på
næste side give et kort overblik over de elementer,
som skelettet indeholder.
I det næste kapitel præsenterer og evaluerer vi de
afprøvede aktiviteters udbytter i relation til de ældres
oplevelse af ensomhed. Vi viser, hvordan aktiviteterne i forskellig grad har haft succes med at skabe
indholdsrige fællesskaber, som har højnet de ældres
livskvalitet og forebygget ensomhed, samt hjulpet
nogle af de ældre med at tage det første skridt ud af
ensomheden.

• Kulturel kerne: Vælg indhold, der passer til målgruppen, biblioteket og samarbejdspartnere.

• Værtskab: Sørg for det praktiske og det sociale.
Hils på deltagerne og introducer dem til hinanden.

• Rekruttering: Opsøg ensomme ældre personligt
eller med hjælp fra lokale aktører.

• Inddragelse: Motivér deltagerne til at dele oplevelser, erfaringer m.v. Efterspørg inputs til aktiviteten.

• Følgeskab: Informér om muligheder for transport
og for at følges ad. Påmind deltagerne om aktiviteten pr. telefonen.

• Gentagelse: Afhold aktivitetsrækker med samme
mødetid, mødested, varighed og forløb hver gang.

AKTIVITETSSKELETTET
GENTAGELSE

INDDRAGELSE

VÆRTSKAB

FØLGESKAB

REKRUTTERING

KULTUREL
KERNE
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3.2 EVALUERING AF AKTIVITETERNES
UDBYTTER
I det følgende præsenterer vi den kvalitative evaluering, som vi har foretaget af projektets forløb og
resultater. Vi fremlægger både en evaluering, der er
fælles for de forskellige aktiviteter, og en evaluering,
der gælder for den enkelte aktivitet. Til slut i kapitlet
fremlægger vi en kvantitativ evaluering af trivsel
og ensomhed og fremlægger en samlet vurdering
af, hvad vi kan konkludere, når vi vægter både den
kvalitative og kvantitative vurdering.
Projektet har i otte uger afprøvet fem forskellige
rækker af aktiviteter, som er tilrettelagt og afholdt
med en ambition om at præsentere deltagerne for
interessant kulturelt indhold og samtidig tage hensyn
til de udfordringer og behov, som ensomme ældre har.
Den kvalitative evaluering hviler på et omfattende
materiale, som består af observationer fra feltbesøg
i lokalområderne under aktivitetsafholdelsen og 34
kvalitative dybdeinterviews, som vi har foretaget med
forskellige personer, der har medvirket i projektet. Vi
grupperer interviewdeltagerne på følgende måde:
1. Deltagere: Når vi i det følgende omtaler deltagerne, henviser vi til de ældre, der har været med
i projektets aktiviteter. Vi har foretaget i alt 22
kvalitative evalueringsinterview med de ældre
deltagere (fire-otte fra hvert af de fire lokalområder). Interviewdeltagerne er så vidt muligt udvalgt
enten fordi de er blevet interviewet i projektets
første fase, eller fordi de har deltaget flest muligt
gange i aktiviteterne og hører til projektets primære målgruppe. I hvert interview har vi med antropologisk spørgeteknik spurgt direkte og indirekte
ind til, om hver deltager selv oplever at have fået
øget trivsel og være blevet mindre ensomme, efter
de har deltaget i aktiviteterne. Samtidig har vi spurgt
nysgerrigt og åbent ind til, hvad deltagerne mere
generelt oplever at have fået ud af at være med.
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2. Projektgruppen: Vi har også interviewet otte
medlemmer af projektgruppen, fordelt på en
boligsocial medarbejder og en biblioteksmedarbejder fra hver af de fire projektgrupper, som efter
de otte uger har opnået viden og erfaring med de
ældre deltagere, bl.a. fordi de ved hver aktivitetsafholdelse har evalueret aktiviteterne, både med
deltagerne og selvstændigt efterfølgende, for at
kunne justere aktiviteterne undervejs i sparring
med evaluator.
3. Lokale aktører: Derudover har vi interviewet fire
andre lokale aktører, som har hjulpet til i projektets forskellige faser.

Den kvalitative evaluering, og herunder skrivestilen
er antropologisk, hvilket vil sige, at vi i det følgende
gengiver en række citater, som vi har udvalgt og
fremhævet, fordi deltagerne og projektgruppens
egne ord i citaterne illustrerer en pointe eller holdning, der er en del af et mønster i evalueringsinterviewene.

3.2.1 MINDRE ENSOMHED
Et af projektets succeskriterier er, at mindske ensomheden blandt de ældre mennesker, der har deltaget
i aktiviteterne, ved at hjælpe dem ind i nye socialt
givende fællesskaber.
Samlet set vurderer vi ud fra evalueringsinterviews
og feltobservationer, at ensomheden er mindsket
hos omtrent halvdelen af deltagerne i projektet, og at
denne succes skal tilskrives det aktivitetsskelet, som
vi i projektet har udviklet og afprøvet sammen med
de ældre (se aktivitetsskelettet i kap. 4). Halvdelen af
de 22 interviewede deltagere vurderer selv i interviewene, at de oplever en mindre grad af ensomhed,
efter de har deltaget i projektets aktiviteter.

I Dalum oplever to ud af fire interviewede deltagere, at projektet har mindsket deres ensomhed. I
Skælskør oplever hele fire ud af fem interviewede
deltagere, at deres deltagelse har mindsket deres
oplevelse af at føle ensomhed. I København S oplever
tre ud af fem interviewede deltagere, at de er mindre
ensomme. I Varde oplever to ud af otte interviewede
deltagere, at aktiviteterne har afhjulpet en del af
ensomheden.
De ældre deltageres egen vurdering af effekten
på deres ensomhed kan imidlertid ikke stå alene i
evalueringen. Ensomhed er, som vist i kapitel 2 og
afsnit 3.1, en kompleks størrelse både med hensyn
til oplevelse, omtale, håndteringer, årsag, dybde,
varighed, tidspunkt m.v.21 Kompleksiteten i de ældres
oplevelse af ensomhed gør, at der er mange deltagere, der uden tvivl har fået det bedre, selvom de
fortsat er ensomme. Næsten alle deltagere er tilfredse med at have deltaget i aktiviteterne, og de fleste
har opnået en øget livskvalitet og har haft flere dage
eller oplevelser med mindre ensomhed som følge af
aktiviteterne i projektet.
Konklusionen på evalueringen er, at projektets metoder modvirker ensomhed blandt ældre og øger deres
livskvalitet. Derfor bør metoderne tages i anvendelse
af bibliotekspersonale, boligsociale medarbejdere og
andre lokale aktører, der ønsker at gøre netop dette.
Aktivitetsskelettets metoder kan hjælpe ensomme
ældre med de første svære skridt ind i nye fællesskaber, give dem mod og redskaber til at opsøge nye
fællesskaber, samt forebygge, at deres ensomhed
bliver værre, og ikke mindst give dem flere bekendte
i lokalområdet. De følgende afsnit beskriver alle disse

fremskridt, og i hvilken grad de ensomme ældre deltagere har opnået dem i løbet af projektets afprøvningsperiode på blot otte uger.

DE FØRSTE SKRIDT OG MODET TIL AT
OPSØGE NYE FÆLLESSKABER
En vigtig indsigt om ensomme ældre er, at det kan
være svært at komme afsted til nye ting på egen
hånd. Her viser evalueringen, at projektet har haft
en positiv effekt. Deltagelse i projektets aktiviteter
har for over halvdelen af de interviewede deltagere
fungeret som det første skridt mod nye fællesskaber.
Halvdelen af deltagerne udtrykker, at de har fået
øjnene op for de gode potentialer ved at tage initiativ, og de beskriver, hvordan de nemmere vil kunne
komme afsted og hen til et arrangement i fremtiden.
Flere deltagere havde før aktivitetsrækken ikke mod
på at tage alene afsted til aktiviteter, men fortæller
nu, at de både har fået lyst til at opsøge nye ting og
har fået inspiration til, hvor de kan finde aktiviteterne - fx på biblioteket. Ingeborg fortæller som eksempel, hvordan projektet har flyttet på hendes vilje og
evne til at komme afsted:

”Jeg var nede i et hul. Det at komme ud af døren og at skulle

møde et sted, hvor jeg ikke ved, om jeg kender nogen…
Selv hvis jeg så syntes, der kom et godt møde, så var jeg
blevet hjemme. Men i dag ville jeg sige: ’Det vil du bare med
til’, og så tager jeg afsted. Der er en barriere dér, som jeg
synes, det har hjulpet på. Nu har jeg fået mod på selv at
opsøge noget!

Ingeborg, deltager, Skælskør

21 På baggrund af indsigterne i afsnit 3.1 kan vi bl.a. hæfte os ved følgende kompleksitet i evalueringen af effekten:
• Ensomhed en subjektiv størrelse, der opleves på individuelle måder
• Ensomhed kan opstå og vedligeholdes af mange forskellige årsager
• Der er forskel på, hvor dyb den enkelte persons ensomhed er, og hvor lang tid den har varet
• Det kan være svært at erkende en ændring for de ældre, der oplever ensomhed som livsvilkår
• Ensomheden opleves som mere eller mindre tilstedeværende i forskellige situationer og på forskellige tidspunkter
• Som forklaret i kapitel 2 har vi i rekrutteringen vurderet, at nogle af deltagere er ensomme, selvom de ikke anvender betegnelsen om sig 		
selv eller ikke er ensomme ud fra målinger med de anvendte måleredskaber, TILS og WHO-5.
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Det er en succes, at halvdelen af deltagerne fremhæver, at de oplever et skifte fra at være tilbageholdende og ikke have mod på at opsøge nye aktiviteter, til
nu at føle sig klædt på til at møde op et nyt sted.

meget bedre kan snakke med folk nu. Førhen var man
lidt mere genert, og vidste ikke helt, om man turde sige
det, men det er gået fint i Historiecaféen. Der kunne man
snakke om alting.
Ib, deltager, Skælskør

FLERE BEKENDTSKABER I LOKALOMRÅDET
Som tidligere fremlagt hænger ensomhed sammen
med kvaliteten af de relationer eller det sociale
samvær, man har med andre mennesker (se afsnit
3.1.1). Gode relationer kan mindske eller forebygge
ensomhed hos ældre mennesker, hvilket deltagerne
kommer fx ind på, når de i interviewene taler om,
at de med årene har færre og færre venner tilbage
eller i begrænset omfang har formået at danne gode
venskaber i løbet af deres livstid. De aktiviteter, som
vi har udviklet og afprøvet i projektet, har derfor haft
en høj grad af inddragelse af de ældre. Det har sigtet
mod at aktivere de ældre deltagere, så de har kunnet
lære hinanden at kende og derved danne bekendtskaber eller sågar venner, der kunne vare ved selv
efter projektet. Effekterne af aktiviteternes inddragende og sociale side evalueres derfor i det følgende.
Det er en succes, at tre fjerdedele af de interviewede
deltagere oplever, at de har fået nye venner eller
bekendtskaber. Projektet er således lykkedes ved
at skabe mulighed for, at de ældre deltagere kunne
lære hinanden at kende og danne relationer. Det
viser, at selvom fællesskabet ikke har været tæt og
forpligtende i alle lokalområder, har der været gode
forudsætninger for, at deltagerne har kunnet opnå
et socialt udbytte i form af nye muligheder for bekendtskaber og venskaber. Også for nogle af de deltagere, for hvem det at få nye venner er en langvarig
udfordring, er der sket mærkbare fremskridt:

” Jeg har jo førhen haft svært med venner, men her er det

gået skide fint […] Jamen det har jo ændret sig ved, at jeg
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Den sidste fjerdedel har ikke fået nye venner ud af
projektet. Det betyder dog langt fra, at de fortryder, at de har deltaget. Gudrun, som har været med
til begge arrangementsrækker i Dalum, fortæller
tværtimod:

”Det er rart, at jeg har mødt nogle andre mennesker, og vi

har haft hyggelige samtaler, mens vi var der, men jeg har
ikke fået nogen bekendtskaber ud af det.

Gudrun, deltager, Dalum

Gudrun har således ikke fået decideret venskab ud
af sin deltagelse, men hun fremhæver, at hun har
oplevet et socialt samvær; mødt andre mennesker
og haft hyggelige samtaler. Det sociale udbytte af
aktiviteterne handler fra projektets side ikke kun om,
hvorvidt deltagerne allerede nu har fået venner eller
ej – men i høj grad også om, hvorvidt deres deltagelse
har åbnet deres øjne for, at der er mennesker i en
lignende livssituation, de kunne få en god relation til.
Det har deltageren Leif eksempelvis oplevet:

”Nu man har snakket med de andre, så kan man jo kontakte
dem, nu når man ved, at de også er interesseret i det. Og
det andet er, at man viser, man er til. At man er der.

Leif, deltager, Varde

Flere at hilse på og øget
tryghed i lokalområdet
Det er også værd at påpege, at mange af deltagerne
fortæller, at de har fået flere at hilse på i deres lokalområde. Deltagerne synes generelt, at de nu kender
flere ansigter og flere navne, når de går ude i byen.
Deltageren Ib fortæller eksempelvis:

” Det har jo ændret sig ved, at nu kan jeg jo snakke med folk,
i stedet for bare at køre rundt og der ikke er nogen, der
hilser på nogen. Der er flere, der hilser nu!

Ib, deltager, Skælskær

For de ældre, der føler sig uønsket alene blandt
andre, kan deres udvidede kendskab til andre ældre i
lokalområdet betyde, at de ikke føler sig ligeså alene,
når de fx går rundt i byen (se analysen af at være
uønsket alene i afsnit 3.1). Det kan desuden, som
nogle af deltagerne også beretter, vække tryghed og
mod på at komme ud, når man kender mennesker,
der bor i lokalområdet.
Mere inkluderende lokalt fællesskab
I Varde og Skælskør vurderer flere af de deltagere,
der bor i det almene boligområde, at fællesskabet
i området har ændret sig til det bedre. Det skyldes
blandt andet, at de boligsociale medarbejdere i de
to områder har fået kontakt med en del beboere,
som oplevede ensomhed i begyndelsen af projektet.
Ifølge nogle af de deltagere fra Skælskør, der bor på
Parkvej, var der allerede et godt fællesskab blandt
dem, men projektet har medført, at fællesskabet er
blevet styrket som følge af projektets aktiviteter og
har åbnet sig mere for andre i stedet for at være en
’lukket klub’.
Herdis er den del af en lille gruppe sammen med Magrethe
og Ib, som alle tre kommer til at bo i nærheden af hinanden
nu, og de har aftalt, at der skal være ’kafferi og alt muligt’.
Feltnote fra observation ved sidste feltbesøg, Historiecaféen, Skælskør.

I København S, hvor projektet har været forankret i
det store og tætbebobede boligområde Urbanplanen,
har ingen af de interviewede ældre omtalt nævneværdige ændringer i deres forhold til naboer.
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Det kan skyldes andre forudsætninger, såsom at
området er stort og urbant, og at det derfor ikke i
samme grad kan afgrænse et lokalt fællesskab, som
det har været tilfældet i Varde og Skælskør.

FOREBYGGELSE AF ENSOMHED
Der er, som flere deltagere italesætter, en øget risiko
for at blive ensom med alderen (se afsnit 3.1.5), fx
hvis man bliver immobil, rammes af sygdom m.v.
Flere af de ældre pointerer dette og forsøger samtidig at komme ensomheden i forkøbet ved at deltage
i nærværende projekt. Denne forøgede risiko for
ensomhed gælder fx enker og enkemænd:

”Der var flere deltagere, som var blevet alene inden for de
sidste par år, og som ikke er ensomme endnu, men som
selv ser en risiko for at blive det.

Boligsocial medarbejder, Varde

Der er andre risikofaktorer end tab af samlever. Det
kan fx være et forventet funktionstab, hvilket Solveig, deltager fra Varde, netop beskriver. Deltagelse
i aktiviteter er for hende en måde at undgå at blive
ramt af ensomhed:

”Jeg sparer op på den konto, for det er rart at kende så mange som muligt […] Der kommer jo altså en dag, hvor man
ikke kan så meget, som man kan nu.
Solveig, deltager, Varde

Vi vurderer, at deltagelse i projektets aktiviteter og
fællesskaber kan have en forebyggende effekt på
ensomhed, også for de ældre, som endnu ikke oplever ensomhed.
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OPSUMMERING
Deltagelse i aktiviteterne har haft en positiv virkning på de ensomme ældre på flere områder:
• Det har mindsket følelsen af at være ensom hos
omtrent halvdelen de ensomme ældre.
• Halvdelen af deltagerne har fået mod på at tage
mere initiativ og opsøge nye fællesskaber.
• Tre fjerdedele af de interviewede deltagere oplever, at de har fået flere venner/bekendte efter at
have deltaget i aktivitetsrækken.
• Flere end tre fjerdedele oplever at kende flere
ansigter og navne på andre ældre i lokalområdet.
• Aktiviteterne har givet deltagerne positive oplevelser i fællesskab med andre.
• Aktiviteterne har en forebyggende effekt på
deltagernes ensomhed, særligt for dem hvor ensomheden er opstået for nyligt, fx som følge af en
livsændring.

3.2.2 UDSLAGSGIVENDE FAKTORER FOR
AKTIVITETERNES VIRKNING PÅ ENSOMHED
De følgende afsnit fremhæver tre faktorer, der har
været udslagsgivende for de positive effekter, som
projektet har haft på de ensomme ældre, der har
deltaget i aktiviteterne:
1. Det har for det første været af stor positiv betydning, at biblioteket har været det primære og
indledende mødested for deltagerne og rammen
om deres fællesskab.
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2. Det har for det andet været afgørende, at der i
aktivitetsafholdelsen har været værter, som
foruden at tage hånd om de praktiske forhold, har
påtaget sig en stor social rolle i forhold til at inkludere, inddrage og aktivere deltagerne.
3. For det tredje har begrænsningen af deltagerantallet i rekrutteringen og en høj andel af
ensomme ældre blandt deltagerne understøttet,
at ensomme ældre har kunnet fastholdes i et
givende, socialt fællesskab.

Ud over de tre faktorer evaluerer vi på, hvilken betydning varigheden af afprøvningsperioden har haft
for effekten, samt på deltagernes og projektgruppernes lyst til at fortsætte aktiviteterne.

BIBLIOTEKET SOM MØDE- OG ARNESTED
FOR NYE ÆLDREFÆLLESSKABER
Det har været et motiv for projektet at udforske
og udfordre bibliotekets kommunale og samfundsmæssige rolle. Derfor evaluerer vi i det følgende på, i
hvilken udstrækning biblioteket kan fungere som et
møde- og arnested for ensomme ældre. Deltagerne
opfatter generelt bibliotekets tilbud som noget, der
har indholdsmæssig tyngde. Det er ikke bare kaffe og
tom ’smalltalk’, som mange af dem netop ikke bliver
tiltrukket af og i nogen grad føler sig utrygge ved.
Øget kendskab til bibliotekets muligheder
Deltagerne siger selv, at de har været glade for at
komme på biblioteket under projektperioden. De
fleste så forud for projektet primært biblioteket som
et sted, hvor man låner bøger. En biblioteksmedarbejder fra Skælskør fortæller, at det har været svært at
overbevise deltagerne om, at de aktiviteter, der har
været en del af projektet, også i nogen grad finder
sted på biblioteket udenfor projektet.

” Til aktiviteterne har deltagerne ikke haft let ved at se

biblioteksaftrykket, hvis ikke man havde en bog under
armen. Der har vi ikke været heldige med at formidle, hvad
det er biblioteket kan og gør, for de synes jo stadig, at det
er helt fantastisk, at man kan det her på biblioteket. Så får
man lyst til at ryste på hovedet, for det er jo ikke SÅ meget
anderledes, end det vi plejer at lave!

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

Deltagerne har dog fået udvidet deres opfattelse
af biblioteket på en positiv måde. De har set, hvad
biblioteket også har at byde på, og at bibliotekets aktiviteter kan være noget for dem. Erland, en deltager
fra København S, beskriver, hvordan han har ændret
opfattelse af biblioteket:

” Jeg har bare set biblioteket som et almindeligt bogbiblio-

tek, men jeg har fået øjnene op for, at der er masse ekstra
aktiviteter, som jeg vil være opmærksom på fremover. Jeg
har helt sikkert fået mere lyst til at tjekke biblioteksarrangementer ud fremover.
Erland, deltager, København S

Enkelte af de interviewede deltagere har endda
fået ændret deres opfattelse af biblioteket markant,
hvilket de selv peger på kan få indflydelse på deres
biblioteksbrug i fremtiden. Fx fortæller Ib fra Skælskør, at biblioteket aldrig har sagt ham noget, men
at han gerne vil komme, hvis de laver flere arrangementer, der minder om aktiviteterne i projektet. En
boligsocial medarbejder fra Varde fortæller, hvordan
især mændene har ændret opfattelse:

” Jeg tror, at nogle af de her mænd også har fået en oplevelse af: Okay, kan biblioteket også dét her?
Boligsocial medarbejder, Varde

En mandlig deltager fra Varde udtrykker sig sådan her:

58

”Biblioteket plejer ikke at lave noget for sådan nogen som os!”
Axel, deltager, Varde

VÆRTSKABETS PRAKTISKE OG SOCIALE SIDE
Værtskabet i projektets aktiviteter har både haft en
praktisk og social side. Et af de aspekter ved værtsrollen, der har vist sig allervigtigst i projektet, har
været værtens evne til at være nærværende og
opmærksom – både før, under og efter aktiviteten.
På tværs af lokalområderne fortæller deltagerne
ivrigt om de gode værter, der har sørget for dem hele
vejen igennem, både når det gælder praktiske ting
såsom forplejning og at finde en plads, men også når
det gælder det sociale, hvor værterne har formået at
ryste deltagerne sammen. Følgende note er et godt
eksempel på, hvordan en værts sociale aktivitet under
et arrangement kan inkludere ældre i fællesskabet:
Værterne fra biblioteket og fra boligområdet er gode til at
byde deltagerne velkommen og snakke med dem om løst
og fast og skabe en forholdsvis afslappet stemning, inden
aktiviteten går i gang. En af de boligsociale medarbejdere
har et godt kendskab til deltagerne, da medarbejderen har
været i dialog med flere af dem tidligere – enten i forbindelse med projektet eller det boligsociale arbejde. […]
Medarbejderen er også hurtig til at spotte nyankommne
ældre, og rejser sig straks og går op og spørger om de skal
til foredraget. Nede i foyeren tager værterne plads ved
bordet sammen med deltagerne. Det virker forholdsvist
afslappet, uformelt og er med til at udviske grænserne
mellem deltagere og værter. Derudover spørger de deltagerne om noget, hvis der bliver stille. Fx starter en samtale
mellem en vært og Beate, og de begynder at snakke om
Varde. Værten inkluderer Åge, som sidder ved siden af
ham, ved at spørge ind til Åges kendskab til en lokal mand.
Feltnote fra observation ved første feltbesøg, Historiecaféen Varde

Værterne har formået at facilitere socialt samvær
ved at hjælpe deltagerne ind i samtaler med de andre
deltagere. Det har fx virket godt, at de har gjort som
den boligsociale medarbejder gør i ovenstående
eksempel; introducerer deltagere for hinanden og
får dem til at involvere sig i samtaler, fordi den boligsociale medarbejder ved, at deltagerne har noget
til fælles, eller at de kan snakke med om noget.
Det aktive sociale værtskab, som er en central del af
aktivitetsskelettet (se anbefalingerne i kap 4 og 5),
har gjort, at selv de deltagere, der ikke føler, de har
fået egentlige venner til aktiviteterne, har følt sig
som en del af et inkluderende fællesskab.
En bibliotekar står med deltagerlisten, noterer dem, der
kommer, og hilser på dem, ved at give dem hånden. I starten sidder værten ved velkomstbordet, men da der er kommet nogle stykker, stiller værten sig hen foran indgangen,
så værten er det første de ældre ser. Det virker rigtig godt,
at de bliver hilst på, taget imod, og så guidet hen til bordet,
hvis de er i tvivl om, hvor de skal gå hen.
Feltnote fra observation ved sidste feltbesøg, Historiecaféen Varde

Disse elementer i værtskabet har gjort, at deltagerne
har følt sig set, respekteret og anerkendt. Anerkendelsen er særlig central, når deltagerne skal have
mod på at deltage aktivt, involvere sig socialt med de
andre deltagere, og møde op til næste gang. Værtskabets sociale og praktiske side har alt i alt været
afgørende for inklusion og fastholdelse af de ensomme ældre i aktiviteterne.
Udvikling af værtsrollen
Værterne har gennem forløbet i høj grad lært, hvad
der virker og ikke virker, når man er vært, særligt
med hensyn til inklusion af ensomme ældre.
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Det virker godt med forplejningen, og at deltagerne skal
sende den rundt imellem hinanden. På den måde kommer
de lidt hinanden ved og har mulighed for at se hinanden i
øjnene og snakke uformelt. Dog er der megen raslen med
slikpapir i starten af foredraget. Én af deltagerne nævnte
over for værterne, at vedkommende ikke kunne høre så
meget i starten på grund af al den raslen. En af biblioteksmedarbejderne sagde, at det havde de slet ikke tænkt over,
men at de ville være opmærksomme på dette og tage det
med i den videre planlægning.
Feltnote fra observation ved første feltbesøg, Historiecaféen, Varde

Ovenstående eksempel med en biblioteksmedarbejder, der gør sig en erfaring om, at deltagerne kan have
problemer med at høre, hvis der er baggrundsstøj,
illustrerer, hvordan værterne har taget erfaringerne
til sig og aktivt justeret aktiviteterne efter dem.
Det gælder også i Skælskør, hvor en deltager har
fortalt værterne, at hun bruger høreapparat og er
udfordret, hvis der er for mange forstyrrende lyde
under et oplæg. Denne information har værterne
lyttet til, og deltageren fortæller i evalueringsinterviewet, at hun ikke har oplevet problemer siden.
Denne udvikling af værtsrollen via løbende evaluering og tilpasning har været helt bevidst og ønsket
fra start i projektet. Aktiviteterne og deres struktur
har langt fra været ’færdige’ og fuldt planlagte fra
start. Projektgruppen har tværtimod haft til opgave
at evaluere og tilpasse til målgruppen undervejs.
Lydhørheden over for de ældres input har tilmed
haft den gevinst, at det har virket som en del af
inklusionen af de ældre. Udviklingen af værtsrollen
skyldes navnlig, at projektgruppen har turdet tage
kritik og kommentarer fra deltagerne til sig, og har
været åbne for at implementere ændringer i deres
egen rolle og i aktiviteterne undervejs.

FASTHOLDELSE, BEGRÆNSET DELTAGERANTAL OG EN HØJ ANDEL AF ENSOMME
ÆLDRE
Deltagerantallet har varieret i de fire lokalområder. I
nogle områder har der været mange deltagere, mens
der i andre har været få, og i nogle områder har der
været en fast skare af deltagere, mens andre har oplevet stor udskiftning fra gang til gang. I det følgende
evaluerer vi, hvilken betydning deltagerantallet har
haft for aktiviteternes effekt på ensomhed.
Set med projektets øjne er omkring 20 deltagere pr.
gang et højt deltagerantal og 6-8 deltagere pr. gang
anskues som et lavt deltagerantal. Fordelingen i
lokalområderne har været:
• I både Varde og Dalum har der været et højt deltagerantal til aktiviteterne, dog med en kerne af
faste deltagere.
• I København S har der også været et højt deltagerantal, men her har der været stor udskiftning,
dvs. kun enkelte deltagere, som kom fast hver gang.
• I Skælskør har der været få deltagere, dog har alle
deltagere stort set deltaget i hver eneste aktivitetsgang.

Betydningen af deltagerantal
og en fast kerne
I København S blev der ikke dannet en fast kerne af
ensomme deltagere, som det var tilfældet de andre
tre steder. Den store udskiftning i København S
betød, at deltagerne ikke lærte hinanden så godt at
kende og ikke fik opbygget venskabelige relationer.
Når der ikke er en fast kerne eller gruppe af deltagere, der kommer hver gang, er der heller ikke samme
forventning blandt deltagerne til at se hinanden til

60

næste aktivitetsgang. Carlo, der deltog i aktivitetsrækken i København S, sætter i følgende citat ord
på, hvad et højt deltagerantal og stor udskiftning
betyder for dannelsen af fællesskab:

”Jeg kan ikke sige, hvad de andre deltagere hedder, men jeg
kan genkende dem. Man finder sin plads i et fællesskab.
Det er ikke en klub – man møder op og har det dejligt, der
bliver sørget for én med kaffe og kage, man bliver underholdt, så snakker man lidt og så går man hjem.
Carlo, deltager, København S

Carlo er ikke alene om denne oplevelse af et uforpligtende fællesskab. Også andre deltagere fra København S giver udtryk for, at deltagerne var sammen
om aktiviteten, men ellers ikke havde noget med
hinanden at gøre, og at man kunne komme og gå
som man ville.
De deltagere, der ikke er omfattet af målgruppen
’ensomme ældre’, beskriver det som en positiv ting,
at fællesskabet var uforpligtende, mens gruppen af
ensomme ældre giver udtryk for at mangle mulighed
for at lære de andre deltagere bedre at kende. Mange
deltagere pr. aktivitetsgang kan i kombination med
en stor udskiftning af deltagere betyde, at ensomme ældres behov for et fast og intimt fællesskab
ikke bliver imødekommet, bl.a. fordi deltagerne ikke
forventer at se hinanden igen. I Varde og Dalum har
der ligesom i København S været mange deltagere,
men en afgørende forskel fra København S er, at der
i Varde og Dalum samtidig har været fastholdt en
mindre gruppe af deltagere, der har deltaget stort
set hver gang og dermed har udgjort en fast kerne.
Når en gruppe af deltagere kan fastholdes, og fastholde hinanden, fra gang til gang, har det vist sig, at
deltagerne har mulighed for at opbygge et niveau af
fortrolighed, tryghed og tillid i gruppen, der er med
til at danne gode relationer.
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I Varde har det sociale dog i store træk været afgrænset til pauserne med kaffe og kage, hvilket til
dels har skyldtes det høje antal af deltagere. Dette
har medført, at der har været mindre tid til interaktioner med og mellem de enkelte deltagere. Dermed
har der også været mindre tid til, at deltagerne har
kunnet lære hinanden at kende. Særligt for de deltagere, som er ensomme, og som søger fællesskabet i
aktiviteten, er det afgørende, at der er mulighed for
at lære de andre deltagere at kende, og her har en
kaffepause ikke vist sig tilstrækkelig.
Tryghed og tillid blandt deltagerne har i allerhøjeste
grad været at finde i Skælskør, hvor der var en lille
fast kerne på omkring 8-10 ældre pr. gang. I Skælskør
har værter og deltagere skabt et fortroligt rum, hvor
de er kommet hinanden ved og har opbygget relationer, der har rakt udover selve aktiviteterne.
At deltagerne i Skælskør har følt sig trygge i hinanden og værternes selskab viser sig også ved, at
de gentagende gange i forløbet har delt personlige
historier og oplevelser. De har talt højt om svære
tider, barndommen og andet. Det sociale og inddragelsen af den enkelte har haft høj prioritet og har
gennemsyret det kulturelle indhold til aktiviteterne, idet deltagerne har hjulpet hinanden, budt ind
med personlige fortællinger, gjort kærligt grin med
hinanden etc.
Sammensætningen af deltagere
I København S var der en overvægt at deltagere,
som ikke var ensomme. Det har sandsynligvis stået
i vejen for skabelsen et fællesskab for dem, som har
haft et behov for et inkluderende og forpligtende
fællesskab med personer i samme livssituation. Når
der er mange deltagere, der ikke er ensomme, kan det
få de ensomme deltagere til at trække sig tilbage. De
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ensomme ældre kan komme til at føle, at der ikke er
plads til dem eller deres følelser, og de kan derfor få
svært ved at føle sig tryg og være aktiv i fællesskabet. At dømme på resultaterne i projektet bør man
arbejde med lave deltagerantal, hvor deltagerne
overvejende er ensomme ældre, der fastholdes i et
fællesskab, særligt via værtskab og inddragelse i
fællesskabets aktiviteter. Vi vurderer dog yderligere,
at de sammensatte og store grupper af deltagere
med en fast kerne af ensomme ældre, som værten er
særlig opmærksom på, har et potentiale for at bringe
ensomme ældre ind i fællesskaber, hvilket vi i nogen
grad har set i eksempler i Dalum og Varde.

VARIGHEDENS BETYDNING FOR UDBYTTET
Projektet har haft en afprøvningsperiode på otte
uger, hvor hver aktivitet skulle køre én gang om
ugen, dvs. der har kørt to aktiviteter pr. uge i hvert
lokalområde (64 aktiviteter i alt). Af de kvalitative evalueringsinterviews med både deltagere og
projektgrupper fremgår det, at både deltagere og
projektgrupper på tværs af de fire lokalområder har
en fælles lyst til at fortsætte.De otte uger, hvor vi
har udviklet og afprøvet aktiviteterne i dette udviklingsprojekt, har medført positive forandringer hos
de fleste ensomme ældre i projektet. Deltagelsen i
aktiviteterne har generelt højnet trivslen hos deltagerne og givet dem fælles oplevelser, og for omtrent
halvdelen af deltagerne giver udtryk for at ensomheden mindsket.
Vi antager på baggrund af projektgruppernes
vurdering og deltagernes lyst til at fortsætte, at et
længere forløb end udviklingsprojektets afprøvningsperiode vil have endnu bedre effekter. Særligt
projektgrupperne påpeger de store potentiale, der

kunne være i at fortsætte i længere tid. Alle fire projektgrupper fremhæver, at aktiviteterne efter deres
vurdering har haft effekt på de ældres deltageres ensomhed og i særdeleshed deres humør, og at de gerne
ville fortsætte med de samme deltagergrupper, da de
tror på, det ville give en endnu større effekt.

” Der har været enorm stor begejstring, og de har været

glade for det, vi har lavet. Det har givet dem noget at reflektere over, når de er gået hjem, og ind imellem gangene,
siger de. Men hvor holdbart, det er, det tør jeg ikke byde på.
Det har uden tvivl hævet deres livskvalitet, mens vi var i
gang. De ville have godt af en fortsættelse. At man havde
sin gruppe at se frem til at mødes med.

OPSUMMERING
Med hensyn til bibliotekets, værternes og deltagerantallets rolle viser evalueringen at:
• biblioteket har et stort potentiale for at tiltrække
og inkludere ensomme ældre
• værtskabets sociale side har været afgørende for
inklusion, inddragelse og aktivering af de ensomme ældre i aktiviteterne
• et lavt deltagerantal med en høj andel af ensomme
ældre understøtter fastholdelsen i fællesskabet.

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

At både projektgrupperne og deltagerne har lyst
til at fortsætte bekræfter endvidere potentialet.
Samtidig viser det, at samarbejdet indbyrdes i projektgrupperne har fungeret og været tilstrækkelig
succesfuldt til, at de har mod på at fortsætte det. Se
kapitel 3.3.6 for en beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem boligsociale medarbejdere og biblioteksmedarbejdere fortsætter.
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Samlet set er det vores vurdering, at de metoder,
som projektet har udviklet og afprøvet, mindsker
ensomhed og øger livskvaliteten hos ensomme
ældre. Vi vil derfor anbefale biblioteker, boligsociale
medarbejdere og andre lokale aktører at arrangere
aktiviteter for ensomme ældre mennesker, der bygger på aktivitets-skelettets 6 dele (se skelettet for
aktiviteter i kap. 4 og trinvise guides i kap. 5).

3.2.3 DET NATIONALE KONCEPT:
HISTORIECAFÉEN
Vi vil i det følgende evaluere effekten af konceptet
Historiecaféen, som er blevet afprøvet i alle fire lokalområder. Vi evaluerer, hvordan hver af de fire projektgruppers tilgang til arbejdet med det nationale koncept har haft betydning for hvilket fællesskab, der er
dannet mellem de ældre deltagere til aktiviteten.
Konceptet Historiecaféen er udarbejdet og valgt med
et ønske om en aktivitetsrække, der kunne appellere
bredt til målgruppen, og som samtidig kunne arrangeres forholdsvis enkelt med de ressourcer, som
biblioteker og boligsociale enheder har til rådighed
inden for den normale drift. Hermed er der størst
sandsynlighed for, at det kan adopteres af landets
kommuner, efter projektet er afsluttet.
Gennem en fælles brainstorm med Tænketanken
Fremtidens Biblioteker, Actant og projektgrupperne
faldt valget af tema på lokalhistorie, dels fordi det

er et tema, som mange af de interviewede ældre
udtrykte en interesse for, og dels fordi mange biblioteker allerede har et velfungerende samarbejde med
lokalhistoriske foreninger.
Den oprindelige idé, om at lave et koncept med
lokalhistorie som omdrejningspunkt kom frem på
midtvejsworkshoppen. Her fortalte medarbejderne
fra et af de deltagende biblioteker, at de allerede
havde gode erfaringer med temaet og kunne se, at
det vakte stor begejstring hos den ældre målgruppe. Desuden er der lavet undersøgelser, der viser
gode resultater med at lade ældre dele erindringer,
hvilket der er gode muligheder for med netop dette
tema. Eksempelvis viser projekter som ’Fortæl for
livet’22 og ’Smag på historien’23 samt undersøgelser
af reminiscensmetoder24, at det at være alene med
sin livshistorie kan føre til ensomhed, og at man ved
at tale med andre om sin fortid kan dele sit liv med
andre mennesker og reflektere over, hvor man er på
vej hen.

22 Fortæl for livet er et koncept, hvor ældre samles i små samtalegrupper på omkring 6 personer, hvor de fortæller og lytter til fortællinger fra hinandens
liv. De mødes en gang ugentligt i 10 uger i halvanden time, og mødet faciliteres af en gruppeleder, der er uddannet i metoden. Konceptet mindsker
ensomhed ved at ældre, der er alene med deres livshistorie, får mulighed for at dele deres historier med nye mennesker.
Kilde:http://www.egv.dk/media/85501/fort_l_for_livet_2.pdf
23 Smag på historien er et forløb med historieundervisning, der blev gennemført i efteråret 2016 på Daghøjskolen på Peder Lykke Centeret i København.
Daghøjskolen er for førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere i Københavns Kommune. I Smag på historien blev historieundervisning
suppleret med efterfølgende fællesspisning, hvor tanken var, at deltagerne havde mulighed for at lære hinanden at kende.
Kilde:http://www.egv.dk/projekter/2016/smag-paa-historien.aspx
24 Reminiscens er systematisk arbejde med erindringer og livshistorie, der kan ”genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos
svage ældre, herunder mennesker med demens” (s. 4). Metoden er udviklet i USA, og den bliver i Danmark hovedsageligt brugt af sundhedsfaglige i omsorgen for mennesker med demens. Dansk Center for Reminiscens arbejder med forskellige materialer såsom erindringskasser, erindringsspil, bøger og video.
Kilder: https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/~/~/media/EAE836FCA52A45A1B6A26F43CA4C7F49.ashx
http://www.reminiscens.dk/
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Historiecaféen – fortællinger & samvær
om de gode gamle dage i Varde/Skælskør/
Dalum/København S
Historiecaféens kerne er et fællesskab om lokale
fortællinger fra egnen kombineret med deltagernes egne erindringer. Deltagerne samles om lokale
historiske fortællinger og deres egne livsfortællinger
i form af erindringer. Der er således tale om fortællinger fra ca. 1930 og frem. Ved hver aktivitetsgang
holder en oplægsholder et oplæg om et lokalhistorisk
emne og deler sine personlige erfaringer eller viden
med deltagerne. Konceptets indhold tilpasses lokalt,
så fortællingerne har et lokalt islæt og kan vække
genkendelse og interesse hos deltagerne. Emnerne
skal appellere til målgruppen og samtidig fungere
som afsæt til at aktivere de ældres egne erindringer.
Fortællingerne må gerne suppleres med forskellige
medier såsom fysiske genstande, film, musik, litterære tekster, billeder etc. Oplægsholderen og/eller
aktivitetens vært skal hver gang facilitere, at dagens
oplæg afføder en samtale blandt deltagerne. Det kan
eksempelvis gøres ved, at oplægget afsluttes med
spørgsmål, der igangsætter diskussion. Målet er, at
alle deltagere har lyst til at deltage i samtalen.
Lokale tilgange til konceptet
Skønt de fire projektgrupper har arrangereret en
aktivitetsrække med udgangspunkt i konceptet, har
Historiecaféens udtryk varieret i de fire områder.
Det skyldes blandt andet projektgruppens sammensætning af medarbejdere, deres kendskab til lokalområdet og til andre lokale aktører, samt deres egne
interesser (læs mere om samarbejdet i kapitel 3.3).
Historiecaféen i Varde har budt på aktiviteter med
meget forskelligt kulturelt indhold. Eksempelvis er
det lokale stålværks historie blevet fortalt af en lokal
borger, som tidligere har arbejdet der, der har været
foredrag om lokale kunstnere ved den tidligere museumsinspektør og de lokale spillemænd Tinusserne
har sørget for festlig spillemandsmusik. Aktivitets-
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rækken har været populær og har hver gang tiltrukket mellem 15 og 20 deltagere, hvoraf størstedelen
er kommet til over halvdelen af aktivitetsgangene.
Det betød, som tidligere nævnt (se 3.2.2.3), at det var
svært for projektgruppen at inddrage de ældre direkte i en dialog om indholdet. Aktiviteterne i Varde
har således haft karakter af en foredragsrække med
klassiske oplæg, hvor der har været plads til spørgsmål undervejs, men ikke til egentlig dialog andet end
i kaffepausen.
Historiecaféen i Skælskør har budt på en del aktiviteter ude af huset, blandt andet en sejltur på
fjorden, en køretur med veteranbus og en udflugt til
en nærliggende Villa Fjordhøj, hvor deltagerne blev
forkælet med mad fra gamle dage. Fordi der kun har
været 9-10 deltagere hver gang, har projektgruppen
haft mulighed for at skabe intimitet og rum til, at alle
deltagere kunne tage del i samtalen. Deltagerne har
derfor lært hinanden af kende ganske hurtigt.
Historiecaféen i Dalum har været meget populært
blandt lokalområdets ældre. Programmet har budt på
foredrag, der både har berørt alvorlige emner såsom
erindringer om, hvordan det var at vokse op på
det lokale børnehjem, og på muntre emner, som da
der blev fortalt om dansesteder i det nærtliggende
Fruens Bøge. Også i Dalum har deltagerne været på
gåtur i området og har fået kage og kaffe på en café i
nostalgiske rammer i den gamle stationsbygning. På
grund af de mange interesserede, har projektgruppen været nødt til at lave ventelister og måtte sortere i deltagerne, så dem, der kom med et behov for at
være en del af fællesskabet, stod øverst på listen til
at være med. Dog var der til enkelte aktivitetsgange
over 25 deltagere. Der kom en fast gruppe på omkring 10 deltagere, som var til mere end halvdelen
af aktivitetsgangene. De faste deltagere har lært
hinanden at kende, men som tidligere beskrevet (se
3.2.2), er det svært at danne et trygt fællesskab med
så mange nye deltagere hver gang.

”

Det er dejligt at høre om Skælskør, når man selv har boet der i
mange år. Man oplever noget nyt, imens man er sammen.
Ib, deltager, Skælskør

En stor udskiftning i deltagerne vanskeliggør også
involveringen af deltagerne, men dette har projektgruppen forsøgt at løse gennem en bordopstilling
med mindre caféborde, som gav mulighed for at tale
sammen i små grupper.
I København S har projektgruppen hovedsageligt haft professionelle oplægsholdere til at levere
indhold. Oplægsholderne haft blandt andet været to
historikere og en pianist. Programmet har budt på
historier om Amagers udvikling, foredrag om kendte
forfatteres tilknytning til Amager, samt en festlig
afslutning med et foredrag, der bød på visning af
gamle filmklip og fællessang af blandt andet landeplager som ”Mandalay” og ”Susanne, Birgitte og
Hanne”. I København S har der i gennemsnit været
otte deltagere pr. aktivitetsgang, og der har været
forholdsvis stor udskiftning undervejs. Kun få af
deltagerne har passet ind i målgruppen. På grund af
det meget afvekslende antal deltagere, har det generelt været svært for deltagerne at lære hinanden at
kende. Enkelte af de deltagere, som er kommet fast
hver gang, har dog lært hinanden at kende.
De ældre deltageres vurdering af aktiviteten
Generelt har der blandt deltagerne været meget stor
begejstring for Historiecaféen. Lokalhistorie har vist
sig interessant for målgruppen, og det er der flere
årsager til. For det første har de fleste af deltagerne
en stor tilknytning til deres lokalområde. Enten er
de vokset op i lokalområdet, eller også har de boet i
området i mange år. Deltagerne beskriver det som
lærerigt at få ny viden om lokalområdet.
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Hertil hører også, at der på tværs af alle områderne
har været stor tilfredshed med oplægsholderne
og det indhold, de har leveret. Deltagerne omtaler
oplæggene som spændende og interessante præsentationer fortalt af mennesker med noget på hjerte.

”Emnet var vedkommende og meget personligt. Det er
spændende med livshistorier – især de personlige!

Deltager, Dalum

For det andet har lokalhistorien vakt udbredt genkendelighed hos deltagerne, der adskillige gange har
kunnet nikke genkendende til ting, som en oplægsholder har fortalt om. I alle områderne er det sket,
at deltagerne er kommet i tanke om minder og har
fået genoplivet historier fra tidligere i livet, fordi de i
kraft af deres egen opvækst har et kendskab til det
lokale og tidsperioden. Det har særligt været historier, der tager udgangspunkt i et sted, de ældre ofte
har været, eller bestemte genstande som fremkalder
erindringer. Temaet har således udgjort en god ramme for at vække og dele minder.

”Hver gang har det ligesom sat noget i gang. Jeg kunne

pludselig høre. ”Sonja, kom nu ind og få narre!” Jeg er sønderjyde, og det var sådan, jeg blev kaldt til aftensmad, da
jeg var barn.
Sonja, deltager, Skælskør

Fortællingerne om lokalområdet har tydeliggjort,
at næsten alle deltagerne har noget til fælles. Det
betyder, at der har været grobund for samtale og
fællesskab.
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Emnets store popularitet blandt den ældre målgruppe kan dog også være en udfordring. I flere af områderne har det været en udfordring at måtte sige nej
til deltagere, som gerne vil være med. I både Dalum
og Varde har der været omkring 20-25 deltagere til
nogle af aktiviteterne. Også i København S har der
været et stort fremmøde enkelte gange, men her
afhang deltagerantallet af det konkrete program. Et
stort deltagerantal giver ikke det bedste udgangspunkt for at skabe et fællesskab. En måde at håndtere udfordringen på er, at værterne til hver aktivitetsgang understreger, at aktivitetsrækken fortrinsvist
er for dem, som søger et fællesskab. Denne løsning
har de brugt i Dalum.
Inddragelse i det kulturelle indhold
Det kan være en udfordring at finde en god balance
i indholdet. Historiecaféen skal både appellere til
dem, der kender lokalområdet godt og dem der ikke
har et stort forudgående kendskab til det. I Varde og
København S har projektgrupperne hovedsageligt
vægtet det faglige indhold, hvilket har givet deltagerne mulighed for at sætte deres eventuelle forudgående viden i spil og i fællesskab dykke ned i et emne. En
deltager fra København S fortæller, hvordan det har
passet godt til hans personlige behov:

” Jeg synes, det var utroligt spændende at nørde igennem

med nogle, der sad i foreninger, nogle der var aktive og
også et par formidlere som jeg selv. Vi kunne virkelig nørde
ned i detaljer, fx hvornår havde den forretning været.

Erland, deltager, København S

Som deltageren fortæller, har det for nogle af de ældre været tilfredsstillende at diskutere faglige emner
med andre, der også har en stor viden på området.
Dog kan indholdet også blive for fagligt indforstået.
Det oplevede projektgruppen i Varde blandt andet til
den sidste aktivitetsgang i Historiecaféen, hvor der
blev holdt et foredrag om bunkere. Foredraget var
meget teknisk og upersonligt,
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Foredraget er for teknisk. Foredragsholderen lægger op
til, at folk selv kan bidrage, men det er svært for dem, når
de ikke ved så meget om emnet og ikke kan høre ham.
Han stiller ikke åbne spørgsmål. Han spørger fx ”Peter
Høgh, ja ham kender I vel?”, og deltagerne mumler ”jo, jo”.
Oplægsholderen fortæller om en mand, og en deltager
byder ind af sig selv: ”Ja, han var smed!”. Når der bliver sagt
ord som ”skub-i-røv-knallert”, så griner deltagerne, men
ellers er deltagerne ikke med. Da klokken er 18.20 spørger
oplægsholderen, om derellers er nogen spørgsmål, og det
er faktisk første gang, han direkte inddrager dem.
Feltnote fra observation ved første feltbesøg, Historiecaféen, Varde

I eksemplet deler oplægsholderen ud af sin viden
uden at inddrage deltagerne i stort omfang. Det
illustrerer, at udvekslinger af erindringer kan noget andet og mere i denne sammenhæng end det
klassiske envejs foredrag. Projektgruppernes vurdering bekræfter, hvad deltagerne selv giver udtryk
for, nemlig at muligheden for at bidrage med den
personlige erindring er med til at gribe og aktivere
deltagerne.
Kun få af deltagerne fra Varde og København S
fortæller, at de har fået et større socialt netværk
som følge af deres deltagelse i aktivitetsrækken. Det
oplever deltagerne derimod i Dalum og Skælskør,
hvor der fra projektgruppens side har været et større
fokus på at få deltagerne til at dele deres personlige
erindringer og livsfortællinger.
Ifølge projektgrupperne har det virket helt oplagt
at kombinere lokalhistorie med personlige historier,
idet personlige anekdoter kan bidrage til indsigt i og
viden om et bestemt historisk tema eller en bestemt
tidsperiode. Stort set alle deltagerne kunne relatere
deres eget liv til de lokalhistoriske temaer. En boligsocial medarbejder fra Dalum fortæller desuden,
at historie er en god måde at involvere de deltagere,
der ikke ellers får sagt noget i plenum.

” Det var fedt, at man kunne se, at det gjorde noget – at der

blevet hevet noget frem fra gemmerne for målgruppen. Og
her blev der fortalt historier, som ikke har været fremme
i lyset mange år. Magrethe har en historie om en nattergaletur, hvor hun mødte sin mand, og med den historie
kunne hun fortælle gode ting om manden, hvis død hun
stadig sørger over. Hver gang, der var noget, som mindede
om historien – fx fugle, sommer eller kærlighed - så kunne
Magrethe fortælle den igen.
Boligsocial medarbejder, Dalum

Det at tale om sin fortid er som nævnt ovenfor en
mulighed for at dele sit indre liv med andre mennesker, og det giver rum til at reflektere over, hvor man
er på vej hen. Historiecaféen kan derfor lindre følelsen af at være alene i verden. Denne positive effekt
blev tydelig i Dalum og Skælskør, hvor deltagerne
har åbnet op for hinanden og fortalt om svære tider
i livet. Deltagerne i Skælskør italesætter også selv,
at det, at de hver især skulle fortælle om sit liv, har
vakt fællesskabsfølelser i gruppen. Ib, som deltog i
Skælskør, sætter også stor pris på, at han har fået
mulighed for at dele sin egen livshistorie, som han
ellers har været alene med, fordi han ikke længere
har kontakt til familie og bekendte – hans livsvidner.

” Jeg synes, at det var godt at fortælle om ens liv, for der er
ikke ret mange folk der ved, hvordan ens liv har været.

Ib, deltager, Skælskør

Deltagerne beskriver det generelt som opløftende og
rart, at de er blevet opmuntret til at dele erindringer
fra eget liv. Et eksempel på dette kommer fra Skælskør, hvor værterne bad deltagerne fortælle, hvad
de havde fået med i madpakke i skoletiden. Det satte
gang i en livlig samtale, hvor deltagerne højlydt delte
historier og minder.
I Dalum fandt man en god balance mellem deltagernes mulighed for at dele erindringer og vidensdelingen. Her har flere af oplæggene haft udgangspunkt
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i et specifikt historisk emne, men er blevet vinklet
mod noget mere alment efter oplæggene. For
eksempel handlede en af aktivitetsgangene om det
lokale børnehjems historie, og efter oplægget blev
snakken ledt hen på, hvordan det var at være barn i
40’erne og 50’erne. Når dette lykkes rigtig godt, kan
man i løbet af en aktivitetsrække nå rundt om lokalhistorien med mange forskellige kulturelle indgangsvinkler. Det har fx vist sig i Varde, hvor der både har
været foredrag om natur, byvandring, kunstforedrag, historiske foredrag og litteraturoplæsning.
Mulighed for variation uddybes i det følgende.
Muligheder for variation
Lokalhistorie er et tema, der rammer bredt, idet de
ældre kan deltage og finde det interessant af forskellige årsager. Det betyder, at mange forskellige mennesker har været med. Det oplever projektgrupperne
blandt andet ved, at konceptet kunne tiltrække
ældre mennesker, der ellers ikke kommer på biblioteket eller er interesseret i historie.

”Man skal sørge for at gøre noget, som er i folks øjenhøjde.

Mange af dem, der har været med, har haft dårlige oplevelser med biblioteket, måske bare da de var børn, eller de har
en oplevelse af, at det ikke er noget for dem. Det er det,
der virker - men så kan man også udfordre dem engang
imellem, fx med en forfatter, som kører med et højere lixtal
end normalt – det arrangement fungerede også godt.”
Boligsocial medarbejder, Varde

I tråd med ovenstående udtalelse pointerer projektgruppen i København S, at lokalhistorie ikke kun er
et tema, der passer til dem, der er glade for klassisk
historie. Temaet lægger nemlig op til, at man inddrager andre medier end bøger. I København S har
de forsøgt sig med bl.a. film og lydklip, hvilket har
fungeret godt. En biblioteksmedarbejder fra København S mener, at forskellige medier har været med til
at vække deltagernes hukommelse og give dem lyst
til at fortælle anekdoter fra deres eget liv.

”

Det er forskellige ting, der tricker forskellige personer.
Nogle gange har det også virket bare med fortællinger og ord.
Men ord, video og sang virker også godt i kombination!
Det virkede rigtig godt at se noget sammen.
Biblioteksmedarbejder, København S

Projektgruppen har oplevet det som nemt at flette
det kulturelle ind uden at skræmme deltagere væk.
En biblioteksmedarbejder fra Varde fortæller følgende om projektgruppens erfaringer:

” Tingene begyndte at hænge sammen, fordi oplægsholderne talte om de samme faglige emner fra forskellige vinkler
– kunsthistorie, bygninger eller personer fra byen. Der er
virkelig kommet noget kultur ind undervejs, som vi i den
grad kan stå inde for.
Biblioteksmedarbejder, Varde

Alle fire projektgrupper har desuden oplevet, at der
var mange muligheder for at finde oplægsholdere,
som både var interessante og dygtige til at formidle.
Dette gælder både øvede og ikke-øvede oplægsholdere, der uanset erfaring med at holde foredrag har
været gode og engagerede. Samtidig har det været
nemt at finde institutioner, frivilligorganisationer
osv., som er relevante at samarbejde med, hvilket er
med til at sikre aktivitetsrækkens bæredygtighed på
længere sigt.
Konceptets effekt og bæredygtighed
Historiecaféen er et velfungerende koncept, som
vi vurderer, kan afholdes i hele landet, uanset hvor
omfangsrig og spændende områdets lokalhistorie er. Lokalhistorie kan blandt andet tage afsæt i
genkendelighed, personlige minder og nysgerrighed
på lokalområdet. En fordel ved konceptet er, at det
nemt kan tilpasses lokalt. Eksempelvis kan indholdet
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formes og vinkles til at omfatte kunsthistorie, musik,
litteratur, fællessang, biografiske fortællinger, natur
etc. Der er desuden gode muligheder for at arrangere
udflugter, der giver deltagerne nye fælles oplevelser,
samt for at kombinere forskellige medier såsom tekst,
film, lyd, billeder og genstande. Samtidig indeholder
konceptet et potentiale for at skabe dybere fællesskaber ved at aktivere den personlige erindring.
Historiecaféen er et bæredygtigt koncept, fordi
lokalhistorie som tema er uudtømmeligt, nemt at
arbejde med samt nemt at tilpasse lokalt i forhold til
tilgængelige ressourcer. Dog har den generelt store
interesse for lokalhistorie som nævnt vist sig ikke at
være en entydig fordel i forhold til projektets formål.
Hvis der er mange deltagere og en stor udskiftning
iblandt dem, kan konceptet nemt få karakter af et
sædvanligt foredragsarrangement. Et højt deltagerantal og stor udskiftning blandt deltagerne kan stå i
vejen for dannelse af et egentligt fællesskab, hvilket
kan have konsekvenser i forhold til det udbytte,
de ensomme deltagere opnår og oplever. Derfor er
det nødvendigt at tage særligt hånd om de ældre
deltagere, der er udsatte og ensomme, hvilket man
eksempelvis kan gøre ved at sørge for, at der kommer
en fast gruppe af deltagere hver gang. Historiecaféen
har haft størst effekt i de områder, hvor der er blevet
taget mest hensyn til værtskab, inddragelse, følgeskab og gentagelse. Det vil sige de elementer, som
tilsammen udgør projektets aktivitetsskelet. Læs
mere i kapitel 4 og se den trinvise guide i kapitel 5.

3.2.4 FIRE LOKALE KONCEPTER
Sideløbende med Historiecaféen har hvert lokalområde i projektet afprøvet ét lokalt koncept. Som
nævnt i afsnit 2.3.4, vægtede vi i udvælgelsen af
de fire lokale koncepter, at der i hvert område blev
afprøvet noget forskelligt.
• I Lyttecaféen har oplæsning af litteratur vækket
minder og startet samtaler.
• I Mænd og Mekanik er der blevet udforsket forskellige former for teknik og mekanik i et fællesskab kun for mænd.
• I Livets Små Glæder har forskelligartet kulturelt
indhold sat fokus på at værdsætte det positive i livet.
• I Musikklubben har vi undersøgt musikkens
samlende kraft.

Se afsnit 2.3.4 for en uddybende forklaring af udvælgelsesprocessen. I det følgende evaluerer vi de
fire lokale koncepter, der er afprøvet i hvert deres
lokalområde. Koncepterne gennemgås ét af gangen.

’LYTTECAFÉEN’ (AFPRØVET I SKÆLSKØR)

” Det udvidede min horisont, og jeg kom oplivet og opkvikket

hjem, fordi det var en god oplevelse, og det hjalp jo ikke bare
med kaffebordet, men det gjaldt det, der blev talt om. Det at
høre andre mennesker fortælle kan være opløftende.

Ingeborg, deltager, Skælskør

Konceptets kerne
Højtlæsning giver mulighed for, at mennesker kan
opleve litteratur sammen og dele de følelser og associationer, som opstår undervejs, med hinanden.
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Det skaber både fællesskab og plads til at tale om
ting, der ellers ikke ville have været oplagt at dele.
Lyttecaféen er et fællesskab, der går ud på at dele
den fælles oplevelse, det er at lytte til oplæsning af
udvalgt litteratur sammen. Til hver aktivitetsgang
er der blevet læst op af en vedkommende tekst i ca.
20 min., og teksten er blevet udleveret i papirform,
så personer med nedsat hørelse har kunnet følge
med. De enkelte aktivitetsgange har haft et specifikt
undertema, der passer ind i et på forhånd valgt overordnet tema. I afprøvningen af konceptet i Skælskør
har det overordnede tema været: stærke eller spændende hovedpersoner. Teksterne, der er blevet læst
op, har alle beskrevet en hovedperson, der enten har
været i en markant livssituation, har tænkt markante tanker eller har beskrevet markante følelser.
Der er blevet holdt en kort introduktion til dagens
tema, som har varet ca. 10 min., og som har indeholdt spørgsmål, der har affødt en diskussion blandt
deltagerne. Lyttecaféen har ikke været en litteraturklub, hvor man taler om og analyserer litteratur, men
derimod et samtalefællesskab, hvor man lytter sammen og bruger teksten som katalysator for samtale.
Værten – hvad end det har været en bibliotekar eller
en gæst udefra – har stået for både oplæsning, oplæg
og styring af den efterfølgende samtale.
Lokal tilgang til konceptet
Projektgruppen i Skælskør valgte et overordnet
tema, som tog udgangspunkt i teksternes hovedperson. Hver gang inviterede projektgruppen en
oplæser ind, som både skulle læse op og sørge for at
starte en samtale om fx de oplevelser, som hovedpersonen i teksten havde. Hvis ikke oplægsholderen
i tilstrækkelig grad formåede at inddrage deltagerne,
havde projektgruppen forberedt spørgsmål og samtaleemner, som passede til fortællingens tema.
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”

Man lærer folk meget at kende gennem det der.

Ved at lytte til de andre fortælle, hvordan de er. Det giver rigtig
meget at finde ud af, hvordan personen er.
Herdis, deltager, Skælskør

Allerede ved anden aktivitetsgang opstod der et
tillidsfuldt fællesskab under aktiviteten. Det skete
under en oplæsning af Astrid Lindgrens fortælling om
sine forældre fra bogen ’Samuel August fra Sevedstorp
og Hanna i Hult’. Oplæseren formåede med sin åbne
og nysgerrige tilgang til de ældres egne oplevelser at
skabe et rum, hvor alle havde lyst til at bidrage med
minder, holdninger og personlige historier.
Projektgruppen har i deres tilrettelæggelse af indholdet været opmærksomme på at vælge litteratur,
som deltagerne kunne forholde sig til, og som kunne
danne grundlag for en samtale. Der er fx blevet læst
op af Frederik Backmans ’En mand der hedder Ove’
og et H. C. Andersen eventyr. I Skælskør har det
været de samme ca. 8-9 deltagere, der har deltaget
i hver aktivitetsgang og i begge koncepter. Deltagerne, som alle passede i målgruppen, kom derfor efter
kort tid til at kende både hinanden og projektgruppen ganske godt.
De ældre deltageres og projektgruppens vurdering af konceptet
Blandt de interviewede deltagere er der generel
enighed om, at Lyttecaféens litterære indhold har
haft stor betydning for den fællesskabsfølelse, de
har oplevet undervejs. De tekster, der er blevet læst
højt, har givet stof til eftertanke. Flere af deltagerne
fortæller, at de har tænkt videre og reflekteret over
tingene, når de kom hjem efter aktiviteten:

” Det, jeg oplevede ved Lyttecaféen, fik mine tanker til at

gå vildveje. Tilbage til minder, som det er længe siden, jeg
havde tænkt på.

Ingeborg, deltager, Skælskør
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Det litterære indhold har sat tanker i gang under
selve aktiviteten, hvilket har betydet, at deltagerne
ikke blot har snakket overfladisk. De har derimod talt
om de emner, de er blevet præsenteret for i højtlæsningen. Herdis, deltager i Skælskør, formulerer det på
følgende måde:

”Til Lyttecaféen sidder vi ikke bare og sladrer. Vi snakker
om de ting, der har været.

Herdis, deltager, Skælskør

Deltagerne synes, det har fungeret godt, at de hver
gang har diskuteret de emner, de i fællesskab er
blevet introduceret for under højtlæsningen. Det har
ikke krævet nogen forudgående viden eller læsning,
og de har derfor været på lige fod gennem hele forløbet. At det overordnede tema havde fokus på fortællingernes hovedpersoner, har gjort det nemmere
for deltagerne at relatere til teksterne og snakke om
dem. Deltageren Ingeborg fortæller:

”Personerne fra bøgerne begyndte jeg at sætte i relation til
noget, jeg kendte selv, og til personer, jeg har kendt.

Ingeborg, Skælskør

Som koncept muliggør Lyttecaféen, at deltagerne
fortæller om deres egne minder og følelser, samtidig
med at de hører de andre deltageres erindringer.
Deltagerne beskriver, at de har lært hinanden at
kende på en særlig måde, netop fordi de har lyttet
til hinandens historier, der har været inspireret af
den oplæste tekst. De har fået et indblik i hver af de
andre deltageres liv og personlighed.

Projektgruppen i Skælskør er enige om, at temaet
med markante hovedpersoner har virket rigtig godt
til at sætte en samtale i gang, som alle deltagerne
har haft lyst til at deltage i. En biblioteksmedarbejder
fortæller:

” Litteraturen skal være basis for samtale, hvor man kan

bringe sig selv ind, hvis man har lyst. Allerede første eller
anden gang gav det nok tillid og åbenhed for hinanden, til
at man kunne tale om noget, der var meget personligt.

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

Hvorvidt deltagerne føler sig trygge og oplever tillid,
handler ifølge projektgruppen også om oplæserens
rolle, facon og kompetencer. Konceptet har vist sig
at fungere allerbedst, når oplæseren også relaterer
sit eget liv til emnet - deler sine personlige tanker
og dermed selv udviser tillid. Det får nemlig deltagerne til at føle, at de kan sige, hvad de tænker. En
boligsocial medarbejder fortæller:

” Oplæseren skal turde den tekst, vedkommende har med,

og have en plan for hvad der skal tales om, hvis deltagerne ikke selv ved, hvad de skal sige. En af de sidste gange
var der en intens snak, fordi den tekst, der blev læst op,
handlede om en, der ligger i en høstak og filosoferer over
livet. Temaet var, hvordan man føler frihed. Her havde deltagerne stor fortællelyst, fordi oplæseren virkede som om,
han rigtig gerne ville tale med deltagerne og høre, hvad de
havde at sige.
Boligsocialmedarbejder, Skælskør

Også litteratur – det, der læses højt – kan i sig selv
være med til at skabe et tillidsfuldt og trygt rum,
hvor deltagerne har mod på at dele ting, de måske
ikke har sagt højt til andre mennesker. En boligsocial
medarbejder fortæller om sådanne situationer:

”
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For nogle af deltagerne tror jeg faktisk, det er første gang,
de taler med nogen om deres mands død – første gang de
fik sagt det højt. Der var nogen, der vendte vrangen ud på

sig selv. Det var meget hurtigt, fortroligheden kom. Det er
svært at sige, hvad det skyldes, for det er ikke så tit, man
oplever det, men jeg tror, det er noget, der er afledt af den
oplevelse, man har haft sammen. Man kommer i en tilstand, når man har hørt en historie, som man kan relatere
til sit eget liv.
Boligsocialmedarbejder, Skælskør

Medarbejderen beskriver her, hvordan der indbyrdes
i gruppen hurtigt blev skabt fortrolighed og intimitet,
og hvordan det kan hænge sammen med det fælles
oplevede i form af den oplæste tekst, samt at der
til aktivitetsgangen var tale om en lille gruppe på
omkring 10 deltagere. Denne pointe illustrerer dog
også en udfordring i konceptet, nemlig at konceptets
succes afhænger af deltagernes engagement. Konceptet kræver, at deltagerne har lyst til og mod på at
indgå aktivt og dele personlige holdninger. Projektgruppen i Skælskør har håndteret dette ved at skabe
et mindre fællesskab, som medførte, at deltagerne
tidligt i forløbet følte sig trygge.
En anden udfordring konceptet rummer er, at Lyttecaféen umiddelbart lyder som et klassisk biblioteksarrangement. Som en bibliotekar fra Skælskør
understreger, er det vigtigt at vise, at det ikke er endnu en litteraturklub eller læsekreds. Konceptets navn
betyder, at personer, der ikke er positivt indstillet over
for biblioteket eller ikke kan lide at læse, kan have en
forudindtaget holdning til, at Lyttecaféen ikke er noget for dem. Det er derfor afgørende at være tydelig i
kommunikationen om konceptet. Lyttecaféen handler
nemlig ikke om at analysere eller kende litteraturen,
men om at få en fælles oplevelse med udgangspunkt
i en litterær tekst, der inspirerer til samtale. Det skal
man gøre klart for potentielle deltagere.
Konceptets udbytte af og bæredygtighed
Det er svært at se den isolerede effekt af Lyttecaféen, da alle deltagerne fra Skælskør, på nær én,
har deltaget i både Historiecaféen og Lyttecaféen.

Vi kan dog som tidligere beskrevet se en stor generel
effekt på deltagerne fra Skælskør med hensyn til
livskvalitet og mindsket ensomhed. Lyttecaféen er
et velfungerende koncept af flere årsager. Konceptet
sætter de bibliotekariske kernekompetencer i spil på
en måde, hvor alle i målgruppen kan være med, uanset deres forudgående kendskab til eller interesse for
litteratur. Lyttecaféens succes er særligt interessant
set i lyset af, at flere af de ældre deltagere fra Skælskør, der blev interviewet i projektets første interviewfase, sagde, at de slet ikke kommer på biblioteket eller sågar ikke bryder sig om at læse.
Lyttecaféens styrker består blandt andet i, at konceptet viser, hvordan litteratur kan være afsæt for
fællesskaber, samt hvordan fortællinger kan vække
minder og følelser hos den enkelte, som kan deles
med andre. Hvis det rum, som oplæser og deltagere
skaber sammen, gør plads til refleksion og tryghed,
får deltagerne følelse af at være en del af et inkluderende fællesskab. Desuden er Lyttecaféen som
koncept bæredygtigt, idet det er baseret på en af
bibliotekets kernekompetencer, nemlig formidling
af litteratur. Vi kan derfor anbefale andre at udvikle
aktiviteter på baggrund af konceptet. Se kapitel 5 for
en trinvis guide til, hvordan I kommer i gang.

’MÆND OG MEKANIK’ (AFPRØVET I VARDE)

” Jeg kan godt lide sådan nogle foredrag og debatter. Sådan
noget som det i dag - det er da en oplevelse at være ude
på showroom for velfærdsteknologi. Der kiggede vi på
mekaniske ting, der kunne hjælpe handicappede. Det var
en meget fin dag!

Ove, deltager, Varde

Konceptets kerne
Det kan især være svært for ældre mænd at blive en
del af fasttømrede fællesskaber. Mænd i målgruppen
engagerer sig mere og tager mere ejerskab i aktiviteter, hvor der ikke er kvinder med.25 Det skyldes, at

gruppedynamikken bliver anderledes, og at aktivitetens indhold kan laves mere målrettet til de mandlige
deltageres interesse. Når der er tale om fællesskaber
kun for mænd, virker en fysisk genstand godt som
et indholdsrigt udgangspunkt for samtale. Genstande kan sikre, at deltagerne føler, at der er plads til
mere end blot ’smalltalk’ i fællesskabet.
Mænd og Mekanik er et fællesskab for mænd, der
samles om at makke med og høre oplæg om forskellige former for teknik og mekanik. Konceptet er
kendetegnet ved, at der til hver aktivitetsgang er
tekniske eller mekaniske genstande, som mændene kan undersøge med hænderne – makke, nørde,
afprøve og lege med. Den tekniske eller mekaniske
genstand skal inddrages på en måde, så det faciliterer samtale mellem deltagerne før, under eller efter
afprøvning af tingen. Hver aktivitetsgang kan have
sit eget tema, der præsenteres som en introduktion
til dagens aktivitet. Det kan fx være en biblioteksmedarbejder eller en gæst, som holder et kort oplæg,
der har læring, vejledning eller rådgivning samt et
forslag til en leg, som deltagerne kan prøve efter
oplægget. Hver aktivitetsgang har en indlagt pause
undervejs med forplejning.
Lokal tilgang til konceptet
Projektgruppen i Varde lavede et program, som kunne tiltrække mænd med forskellige interesseområder inden for det overordnede tema mekanik og teknik. Programmet var meget varieret og bød på både
veteranbiludstilling, udflugt til et bryggeri, besøg på
Center for Velfærdsteknologi og en introduktion til
3D-printere og robotter i bibliotekets makerspace.
Til hver aktivitetsgang blev der holdt et oplæg, enten
af en gæsteoplægsholder eller af en biblioteksmedarbejder. Oplægget passede på dagens tema og introducerede noget, som mændene kunne ’makke med’,
hvilket mændene har været særdeles begejstrede for.
Deltagerne bestod af en fast gruppe på 11 mænd,
som trofast kom til alle aktivitetsgangene.

25 Krogsgaard, Louise Eltved; Stephansen, Brian & Kristensen, Randi (2017): Evaluering af projekt Småt Brændbart – Biblioteket på Kanten. Udgivet af
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Brønderslev Bibliotek
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De ældre deltageres og projektgruppens vurdering
Konceptet har den overordnede udfordring, at
teknologi og mekanik er meget brede emner. Nogle
deltagere kan have meget specifikke interesser, fx
digitalfotografering eller evighedsure, og det kan
være vanskeligt at imødekomme alle deltagernes
forventninger.
I Varde har man dog forsøgt at imødekomme deltagernes forventninger ved at tage imod idéer til emner undervejs i forløbet og sørge for, at programmet
kunne ændres undervejs i forløbet, hvis gruppen har
andre ønsker til emner. De ældre deltagere sætter
stor pris på, at der undervejs i aktivitetsrækken hele
tiden har været noget fysisk håndgribeligt og konkret at tale om. Det har ifølge deltagerne betydet, at
de har haft nemmere ved det sociale samvær til aktiviteten, end de måske ville have haft ellers. Enkelte
af deltagerne har i projektets første interviewrunde
udtalt, at de ikke var til smalltalk og sladder, hvilket
understøtter det Åge, deltager til Mænd og Mekanik,
pointerer:

” Der skal helst være noget, man kan samle sig om.
Åge, deltager, Varde

Deltagerne beskriver det som spændende og brugbart, at de har fået så meget ny viden med sig. Det
gælder ikke kun den farverige og anderledes teknologi såsom droner og robotter, men også viden, de
kan bruge i deres liv fremover. Eksempelvis har de
lært om elregninger, som de nu bedre kan administrere i deres hverdag.
Deltagerne beskriver generelt aktivitetsrækken
som en oplevelse, de ikke ville have været foruden.
Ifølge projektgruppen har deltagerne været mest
begejstrede for de aktivitetsgange, hvor de har fået
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lov at makke - røre og pille ved en form for teknologi
og på egen hånd udforske, hvordan det fungerer. Et
eksempel på dette er en aktivitetsgang, der handlede om velfærdsteknologi.
Til denne aktivitetsgang stod deltagerne i rundkreds
og så ned i et smart-toilet, og de fik lov at trykke på
knapper og se hvad der skete. En boligsocial medarbejder fortæller:

”Der, hvor det virkede bedst, var, når der var noget at gøre –

om det så var el-manden eller noget at prøve. De grupperede sig efter tilfældigheder, og snakken begyndte at gå. Det
kunne man mærke de næste gange, at det havde betydet
og rykket noget, at de havde haft noget mellem hænderne.
Boligsocial medarbejder, Varde

At deltagerne gerne vil have noget mellem hænderne og involveres blev ifølge projektgruppen tydeligt
under faglige oplæg. En boligsocial medarbejder
fortæller, at oplægsholderne skulle involvere deltagerne ved at stille spørgsmål og få dem på banen,
da de ellers blev ”helt tomme i øjnene”. En biblioteksmedarbejder er enig i denne erfaring og tilføjer:

”Mit overordnede indtryk af at arbejde med mændene er, at
det er mere sejt. De er sværere at få fat i, og de er svære at
sparke i gang.

Biblioteksmedarbejder, Varde

En udfordring i konceptet er altså, at mænd – og
måske i særlig grad vestjyske mænd – kan være
svære at få i tale og dermed svære at involvere i
foredrag. Løsningen er tålmodighed – at give dem tid
til at blive trygge i fællesskabet og åbne op. Især når
mændene har fået lov at dele erfaringer om det, de
har oplevet sammen, eller når de har afprøvet nye
ting sammen, har projektgruppen i Varde haft gode
erfaringer med at få dem i tale.

Projektgruppen vurderer, at det har styrket fællesskabet, at Mænd og Mekanik kun har været for
mænd, selvom flere af de interviewede deltagere
siger, at det ikke har betydet noget. En biblioteksmedarbejder fortæller:

” Tonen bliver en anden. Det var vigtigt for dem kun at være
mænd. Det giver et særligt sammenhold. Der er en del
mænd, som konceptet kan appellere til, fordi det kun er for
mænd. Det har de nogle særlige forventninger til.

Biblioteksmedarbejder, Varde

Det sociale samvær har også været godt i forbindelse
med udflugter. Her føler deltagerne, at de er blevet
rystet sammen, og de er derfor alle rigtig glade for
at have været afsted flere gange. Enkelte pointerer,
at man taler anderledes sammen, når man er ude på
tur, og at man kommer hinanden ved på en anden
måde, når man oplever noget nyt sammen.
Det kan diskuteres, hvorvidt konceptets indhold,
der omhandler teknologi og mekanik, er en del af
bibliotekets opgave og kompetence, hvilket en biblioteksmedarbejder har påpeget som en udfordring ved
konceptet. Dog understreger samme medarbejder, at
konceptet åbner op for, at biblioteket udfolder andre
vigtige opgaver, nemlig at formidle ny viden og facilitere diskussion:

” Kulturelt indhold var det jo ikke helt. Men vi kunne godt se

os selv i det – den teknologiske vinkel er jo fuldt accepteret
som en del af bibliotekets opgave at formidle. Og en anden
dimension – selve relationen og debatten - at biblioteket
er et sted, hvor der er plads til at høre min og din mening.
Hele det debatskabende, der er de ældres stemme heller
ikke uinteressant, og de kan fortælle noget, som de har
oplevet anderledes end os andre.

Biblioteksmedarbejder, Varde
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Hendes udtalelse vidner om, at hun anser formidling
og diskussion som to nøgleord for biblioteket som
viden- og læringsinstitution, og at konceptet Mænd
og Mekanik kan bidrage til bibliotekets bredere samfundsrolle (se kapitel 3.3.3 for en yderligere diskussion af bibliotekets rolle).
Konceptets udbytte og bæredygtighed
Overordnet kan vi se, at konceptet har en stor positiv
effekt på de ældre mænd. Der er blevet skabt et tydeligt fællesskab mændene imellem, et nyt netværk
og muligheder for at mødes igen – også uden for
bibliotekets rammer.
Alt i alt har det været givtigt for fællesskabsfølelsen,
at der kun har været mænd til aktivitetsrækken.
Opbakningen til konceptet har været stor fra deltagernes side. Det har vist sig effektivt, at de mandlige
deltagere har kunnet tale sammen, imens de har
haft noget mellem hænderne. Det at makke, røre og
lege med teknik og mekanik har været en nøgle til
deltagernes positive oplevelse.
Aktivitetsrækkens succes – herunder den særlige dynamik og det fællesskab, der er blevet skabt
mellem deltagerne – hænger desuden sammen med,
at der har været et forholdsvist lavt antal deltagere,
og at det derfor har været muligt for projektgruppen
at arrangere fx fællesspisning og udflugter, hvor
deltagerne kunne rystes sammen. Det har knyttet
deltagerne tættere sammen, at de har oplevet noget
fælles og håndgribeligt, samt at de hver især har
lært noget nyt i et fællesskab. Det er med andre ord
lykkedes at skabe et fællesskab, hvor mændene har
følt sig tilpas, har kunnet slappe af og åbne op for
nye bekendtskaber. Vi vil derfor anbefale andre at
afprøve konceptet. Se kapitel 5 for en guide til, hvordan man kommer i gang.
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’LIVETS SMÅ GLÆDER’ (AFPRØVET I DALUM)

” Det er godt at komme ud og være sammen med andre
mennesker. Det gør min hverdag rigere.

Deltager, Dalum

Konceptets kerne
Et fokus på det gode i livet har en dokumenteret
positiv effekt på den mentale sundhed . Det bidrager
ikke blot til en god og høj stemning til selve aktiviteterne, men kan også medvirke til øget livskvalitet for
den enkelte.
Konceptets kerne består i at skabe et fællesskab
omkring at værdsætte og fremhæve det positive
i livet gennem oplevelser med forskelligt kulturelt
indhold. Hver aktivitetsgang har et tema, der præsenteres indledningsvist på dagen. Temaet kan
eksempelvis komme til udtryk i et oplæg, en højtlæsning, en filmvisning eller en udflugt. Deltagerne skal
have mulighed for at dele egne erfaringer, oplevelser, historier eller lignende med hinanden. Til hver
aktivitetsgang skal der være et aktiverende element
i form af en lille leg, en fællessang, en øvelse, en kort
quiz eller tilsvarende. Det aktiverende element har
til formål at ryste deltagerne sammen. Til aktiviteten
er der fokus på at have det rart, hyggeligt og sjovt
sammen. Der er kaffe og kage til sidst og god tid til
snak i mindre grupper.
Lokal tilgang til konceptet
Projektgruppen i Dalum lavede et meget varieret
program med fokus på hyggelige aktiviteter, hvor de
ældre deltagere også kunne blive udfordret. Programmet bød på et humoristisk foredrag af en kendt
bedemand, som satte snakke om livet og døden i
gang, et tegnekursus, en dag med gamle lege, som
deltagerne kunne huske fra barndommens skolegård
og en festlig afslutning med lokale bakkesangerinder, der inviterede til fællessang.
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Som tidligere nævnt, var der i Dalum ikke stor forskel
på, hvem der deltog i Historiecaféen og i Livets Små
Glæder. Da Livets Små Glæder også handlede om
erindringer – fx i form af gamle lege – havde en del
af deltagerne meget svært ved at differentiere de
to aktivitetsrækker fra hinanden. I praksis fremstod
det for nogle af deltagere som ét samlet forløb med
to aktiviteter om ugen. I gennemsnit kom der 14
deltagere pr. gang, og der var en fast gruppe på 10,
som deltog de fleste gange.
De ældre deltageres og projektgruppens vurdering
Når de interviewede deltagere fortæller om deres
oplevelser med Livets Små Glæder, fokuserer de alle
på, at det har været hyggeligt og sjovt. De beskriver
aktivitetsrækken som fyldt med gode oplevelser,
hvor de har følt glæde. Deltageren Ida lægger vægt
på, hvordan det har været særligt godt at lave og
skabe noget sammen. Dét at være fælles om det
kreative, fx at tegne og lege gamle lege, har været
med til at skabe fællesskabsfølelse, mens aktiviteterne stod på. Flere af deltagerne, heriblandt Alice og
Ida, kommenterer på, at det har været godt at blive
udfordret. De føler begge, de har lært noget nyt, de
ellers ikke selv ville have opsøgt.
Projektgruppen har hele vejen igennem fået bekræftet, at målgruppen gerne vil prøve nye ting af
og beskæftige sig med ting, de ikke plejer. Ifølge en
boligsocial medarbejder fra Dalum har konceptet
virket allerbedst, når deltagerne har oplevet, at de
kan mere, end de forventede, eller når de har prøvet
noget, de aldrig havde tænkt, de skulle prøve:

”Til legedagen var der nogen, der sagde ”det kan jeg ikke,

det kan jeg ikke huske,” men det kan de godt. Det bliver en
undskyldning for ikke at udstille sig selv, og det gør man,
når man leger. Det var det samme, da man skulle tegne,

for så skulle de præstere, selvom det ikke var det, det
handlede om. Det var interessant at se, at man kan være
lukket i forhold til nye ting, og at det var godt at udfordre
dem. De var lidt en undskyldning for sig selv, men alligevel
var det super fedt for dem at opleve, at de godt kunne. De
tog godt imod det. Det var fedt, når de ældre kom i spil, og
det gjorde de i Livets Små Glæder.
Boligsocial medarbejder, Dalum

Også en biblioteksmedarbejder fra Dalum nævner, at leg har været et element, der har aktiveret
deltagerne og overskredet deres grænser på en god
måde. Nogle af de andre elementer, som deltagerne
generelt har sat stor pris på, er musik og fællessang.
Deltageren Willy nævner, at fællessang for ham har
gjort særligt indtryk, idet det har bidraget til god
stemning og højt humør, hvilket er en holdning, som
flere deltagere giver udtryk for. Ida siger:

” Det bedste var nok dengang med sangen, tror jeg. Det binder mennesker sammen, hvis man godt kan lide at synge.
Stemningen var god. Nu kan jeg jo godt lide at synge, for
når man synger, får man jo nogle gode endorfiner oppe i
hjernen.
Ida, deltager, Dalum

Konceptet har altså ifølge deltagerne haft en styrke i
at være bredt og rumme mange forskellige kulturelle
aktiviteter, som både vakte genklang og udfordrede
dem til at prøve noget nyt. At Livets Små Glæder som
koncept var forholdsvist bredt indholdsmæssigt har
for projektgruppen både været positivt og negativt.
Projektgruppen har været glade for, at de kunne
finde på forskelligt indhold, netop fordi konceptet
åbnede for mange mulige emner og aktiviteter. Dog
har konceptets løse krav til indhold gjort det svært at
kommunikere til deltagerne, hvad aktivitetsrækken
egentlig gik ud på. En biblioteksmedarbejder fortæller, at det har været svært at organisere – planlægge
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og invitere potentielle deltagere – når konceptet
manglende en klar rød tråd. Det har været svært for
projektgruppen at forklare deltagerne, hvad de meldte sig til. En boligsocial medarbejder er enig i dette:

”Formidlingen var vi udfordrede på, fordi de ældre var luk-

kede og usikre. De vidste ikke, hvad vi ville have ud af dem
- og vi ville jo bare have, at de skulle have det godt.
Boligsocial medarbejder, Dalum

Konceptets udbytte og bæredygtighed
Fordi de samme deltagere har været med til både
Historiecaféen og Livets Små Glæder, er det ikke muligt at sige hvilket af koncepterne, der har haft størst
effekt på de ældres ensomhed.
Konceptet kræver, at indholdet bliver kommunikeret
ud på en målrettet måde, hvor der er klare rammer
for, hvad der bliver forventet af deltagerne, og hvad
hver enkelt gang i aktivitetsrækken kommer til at
handle om. Livets Små Glæder er et letfordøjeligt
koncept, hvor der kan skrues op og ned for den
kulturelle tyngde afhængig af deltagergruppen,
ressourcer etc. Konceptet er dog i høj grad båret af de
enkelte aktiviteters indhold. Deltagerne har alt i alt
været glade for at deltage, men konceptet har kun
givet deltagerne et uforpligtende fællesskab.
På baggrund af disse indsigter, kan vi ikke anbefale
at afprøve Livets Små Glæder i den form, konceptet
har haft i dette projekt. Konceptrammen, herunder
det kulturelle indhold, er for uklar og derfor svær at
rekruttere til og svært at vise bibliotekets rolle i. Der
er et stort potentiale i at samles om noget positivt,
men det kræver en anden tilrettelæggelse, end dette
koncept muliggjorde. Man kan dog genbruge elementer fra konceptet såsom at lege gamle lege, synge
fællessang eller mere overordnet at have et aktiverende element til hver aktivitetsgang.

’MUSIKKLUBBEN’ (AFPRØVET I KØBENHAVN S)

” Fællessang var helt klart det bedste. Man kan se, at folk

bliver glade og husker mange ting, når de synger sammen.

Biblioteksmedarbejder, København S

Konceptets kerne
Musik kan skabe en bestemt sindstilstand – løfte humøret og vække minder fra barndomshjem, ungdommen, en god koncertoplevelse m.v.
Musikklubbens kerne er et fællesskab om musik, der
præsenteres med et oplæg og afsluttes med fællessang. Konceptet er kendetegnet ved, at der ved hver
aktivitetsgang holdes et oplæg af værten og/eller
en gæsteoplægsholder. Oplægget handler om musik
inden for et udvalgt tema – fx en genre, tidsperiode,
ungdomsliv. Til oplægget hører en musikafspilning,
sang eller koncert. Oplægget skal igangsætte samtale, og det kan gøres ved hjælp af spørgsmål, der
vedrører temaet, og som enten diskuteres i mindre
grupper eller i plenum. Spørgsmålene kan eksempelvis gå på deltagernes mening eller minder om det
fremlagte og den afspillede musik. Hver aktivitetsgang afsluttes med fællessang, hvilket fungerer som
et genkendeligt ’på gensyn’. Der er let forplejning i
form af kaffe og kage.
Lokal tilgang til konceptet
Projektgruppen i København S delte Musikklubben
op, så to bibliotekarer stod for halvdelen af aktivitetsgangene, mens oplægsholdere og musikere
udefra stod for de resterende aktivitetsgange. De
to bibliotekarer havde begge en stor forudgående
passion for musik, særligt rockmusik fra 60’erne og
70’erne, hvilket tydeligt afspejlede sig i aktivitetsrækkens program, som blandt andet bød på musik af
Beatles, Peter Belli og Bob Dylan. Derudover arrangerede projektgruppen to koncerter med fællessang
og en udflugt til det nye rockmuseum Ragnarock i
Roskilde. På trods af det flotte program, formåede
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konceptet ikke at tiltrække ret mange deltagere. Der
kom i gennemsnit 6 deltagere pr. aktivitetsgang,
og kun få af disse deltagere kom fast igennem hele
forløbet. Til koncerterne deltog dog flere, og der var
en hyggelig og festlig stemning.
De ældre deltageres og projektgruppens
vurdering
Deltageren Inge udtrykker her en holdning, der har
været generel blandt de deltagere, som er blevet
interviewet:

”Jeg kan ikke sige ret meget mere, end at det var dejligt!
Inge, deltager, København S

Inge understreger i sit interview, at elementet med
fællessang har været alletiders. Hun har oplevet, at
genkendeligheden ved de gamle viser og sange har
bidraget til, at hun er kommet i godt humør. Hun har
oplevet, at musikken har haft en inkluderende virkning, hvor alle deltagere har sunget med og delt den
gode stemning med hinanden. Abdi, som også har
deltaget i Musikklubben, tilslutter sig Inges holdning.
Han beskriver musikken som noget, der skaber et
uforpligtende samvær, fordi det ikke kræver, at man
har en stor viden om et emne - ikke engang musik.
Abdi har ikke kun haft det hyggeligt til Musikklubben – han har også lært de forskellige historier, der
ligger bag den musik, der er blevet spillet, hvilket
han sætter stor pris på. Han værdsætter, at han har
kunnet dele musikken med andre mennesker, da det
har givet ham andre oplevelser, end han får, når han
hører musik derhjemme. Abdi lægger således stor
vægt på, at der har været et element af noget fælles:
Abdi griner højt, da ’Jeg vil giftes med farmand, for farmand er så rar’, kommer på. Han synes, at teksten er sjov.
En af de andre deltagere siger til Abdi: ’Jeg kan næsten
huske alle sangene udenad, fordi de blev sunget i radioen
igen og igen’. Abdi skriver alle navnene på sangene ned
på sit sangark. Abdi følger med på arket med sin blyant,

og synger lidt med. Fatima synger med på omkvædet
anden gang det kommer, og lytter ellers med, og følger
med i teksten.
Note fra observation ved det sidste aktivitetsgang i Musikklubben,
København S

Også udflugten har været en dejlig oplevelse for
deltagerne. Abdi og hans kone Fatima, der også har
deltaget i Musikklubben, beskriver, hvordan udflugten til Roskilde satte gang i det sociale samvær på en
anden måde, end de havde oplevet, når aktiviteten
blev holdt i det sædvanlige lokale. Ifølge Abdi og Fatima giver det noget særligt, at man sidder længe i tog
sammen, da man så falder i snak og nemmere kan
snakke om andre ting end blot dagens aktivitet. Projektgruppen oplever også, at det at tage på udflugt
har stor betydning for sammenholdet og følelsen af
fællesskab:

” Det gør noget for en gruppe, at man skal rejse et sted sam-

men. Den snak, man har i toget – hvor man er tvunget til at
sidde over for hinanden - det er tit dér, man kommer tættere ind på livet af hinanden. Det er bare en stemning og en
setting, som man ikke kan genskabe til et arrangement. At
bevæge sig et sted hen sammen giver bare noget ekstra.
Biblioteksmedarbejder, København S

Projektgruppen fremhæver også fællessang som et
element, det har virket godt. Som en biblioteksmedarbejder fra København S forklarer det:

” Det der med at synge. Der er alle de ting: Det er lidt pinligt,

synger jeg nu ordentligt – men samtidigt er det også sjovt!
Både det at give sig hen og have det sjovt. Man beslutter
sig for at have det sjovt og skråle med, og så bliver det bare
noget helt andet. I pausen kan man så snakke sammen om
det. Sang gør bare folk glade!

Biblioteksmedarbejder, København S

To andre biblioteksmedarbejdere fra København S,
som har været værter undervejs, er enige i, at fæl-
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lessang har medvirket til deltagernes begejstring for
aktivitetsrækken.
Konceptet i København S har været struktureret på en
måde, hvor fokus har været på en bestemt tidsperiode
eller genre. Det betyder, at projektgruppen har ramt
en mere snæver målgruppe, end de måske ville have
gjort, hvis de havde haft fokus på at genkalde musikalske minder hos deltagerne eller på at skabe fællesskab gennem fællessang. Det fremgår blandt andet af
en feltnote fra første feltbesøg til Musikklubben:
En fare er, at arrangementerne bliver for faglige eller for
nørdede. Børge og de to værter endte nærmest med at
have en ”battle” om, hvem der vidste mest. Dette morede
de sig alle tre med, selvom Børge nogle gange trak sig lidt,
eller blev afbrudt af en af værterne. Men hvis der kommer
flere og andre deltagere, som er mere i målgruppen, kan
jeg forestille mig, at de ville føle sig udenfor.
Feltnote fra observation ved første feltbesøg, Musikklubben, København S

Som det fremgår af feltnoten, har Musikklubben som
koncept haft en løs struktur, hvilket har betydet, at
deltagerne har kunnet byde ind med deres egen viden.
Særligt de deltagere, der har en passion for musik, har
budt ind med musikønsker og har fået lov at komme på
banen. Værterne beskriver det på følgende måde:

”Det var ikke et foredrag, vi kom med. Vi forsøgte at for-

midle nogle oplevelser med musik, og vi så gerne, at det
var noget, vi snakkede om, og at deltagerne bidrog med
tilsvarende oplevelser.
Biblioteksmedarbejder, København S

For enkelte deltagere har Musikklubbens fokus på
rock fra 60’erne og 70’erne ramt plet. Det gælder
særligt én deltager, som selv tidligere har været
aktiv musiker, og som derfor har en særlig interesse
for at tale om musik og dele sin passion med andre.
En biblioteksmedarbejder forklarer her, hvordan
Musiklubben har hjulpet denne deltager til at føle sig
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set og anerkendt, idet deltageren har kunnet dele ud
af sin store viden:

” Nogle af deltagerne, der går meget op i musik – eksempel-

vis Børge, som ranker ryggen, når folk siger til ham: ’Hold
da kæft, du ved meget’. At blive valideret, det er er godt for
den enkelte. Dér har jeg helt klart set nogle mennesker live
mere op.
Biblioteksmedarbejder, København S

Projektgruppen fremhæver også musikkens evne
til at samle folk på tværs af sprog. Musikklubben
har både tiltrukket mennesker med anden etnisk
baggrund end dansk og mennesker, der er etnisk
danske. Konceptet har således vist sig at appellere til
forskellige mennesker og være givende uafhængigt
af sprog. Musik har potentiale til at skabe samhørighed og fællesskab mellem mennesker - eller ’en
synergi’, som deltageren Erland betegner det.
Konceptets udbytte og bæredygtighed
Konceptet Musikklubben har et potentiale i kraft af
musikkens effekt på humør og fællesskab. Musik har
en inkluderende virkning, idet det skaber mulighed for, at mennesker kan mødes i et fællesskab på
tværs af eksempelvis sprog, hvilket også har vist sig
i København S – godt nok i en meget lille skala, da der
var få deltagere til aktivitetsrækken. Det har været
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svært at se udbyttet på grund af den store udskiftning i deltagere. Det har været en god oplevelse for
enkelte deltagere, at de er blevet bekræftet i deres
viden, men det er svært at se en varige udbytter.
Selvom vi i projektet ikke kan påvise det store udbytte af Musikklubben, taler de erfaringer, vi har gjort
os, ind i de undersøgelser der viser, at musik har
potentiale som et udgangspunkt for fællesskab . Det
er umiddelbart oplagt at arbejde videre med aktiviteter, der har musik som omdrejningspunkt, hvis man
ønsker at gøre noget for flere ældre mennesker med
anden etnisk baggrund end dansk.
På baggrund af de ovenstående indsigter, kan vi ikke
umiddelbart anbefale at afprøve Musikklubben i den
form, konceptet har haft i dette projekt. Det skyldes,
at det kræver meget af projektgruppen/arrangørerne at afholde Musiklubben. For eksempel kræver det
mange ressourcer at finde oplægsholdere og musikere, at kunne holde konceptet i biblioteksregi og at
have medarbejdere, som ved noget om emnet. Den
musikalske genre skal desuden være bredere, end
det var tilfældet i København S.
Det har været svært at finde en genre, som alle var
enige om. Det er vigtigt at huske på, at musikpræferencer kan variere meget fra person til person.

3.2.5 ANBEFALING AF TRE UD AF
FEM AFPRØVEDE KONCEPTER
Vi har i det foregående kapitel evalueret effekten af de fem koncepter, som er blevet afprøvet
i projektperioden. På baggrund af afprøvningen og evalueringen er der tre ud af disse fem
koncepter, som vi særligt anbefaler til afprøvning i andre lokalområder. De tre koncepter er:
• Historiecaféen
• Mænd og Mekanik
• Lyttecaféen

Vi har valgt at anbefale disse tre koncepter, da
de alle tre:
1. har kunnet inkludere og aktivere ensomme
ældre i lokale fællesskaber i afprøvningsperioden.
2. på forskellig vis har vakt stor interesse hos
målgruppen. Rekruttering er afgørende, når
man vil arrangere aktiviteter for ensomme
ældre, og derfor skal emnerne have tiltrækningskraft på ældre.

3.3 LÆRINGER OM SAMARBEJDET
MELLEM BIBLIOTEKS- OG BOLIGSOCIALT ANSATTE SAMT ANDRE
LOKALE AKTØRER
I det følgende kapitel beskriver vi de læringer,
som projektgrupperne og deres forskellige
lokale samarbejdspartnere, her omtalt som
’lokale aktører’, har opnået ved at være med i
projektet. Vi gennemgår, hvordan samarbejdet
mellem organisationerne i de fire områder er
kommet i gang, og hvordan det har forandret
sig undervejs. Vi undersøger de udfordringer, de
fire områder har haft i samarbejdet, og hvordan
nogle af udfordringerne er blevet løst undervejs
i projektet. Vi fremhæver, hvordan kompetencer
hos henholdsvis biblioteksmedarbejdere, de boligsociale medarbejdere og andre lokale aktører
i projektet er kommet i spil – til glæde og til tider
også frustration for projektgruppen.

4. i særlig høj grad har kunnet motivere biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere i afprøvningsperioden.

Vi diskuterer, hvordan projektets målgruppe
og arbejdsmetode har udfordret biblioteksmedarbejderne. Vi diskuterer, hvordan biblioteket
og dets medarbejdere kan overkomme nogle
af de barrierer, der opstår i arbejdet med en
social indsats. På baggrund af disse læringer og
diskussioner giver vi i et opsummerende afsnit
anbefalinger til, hvordan samarbejdet lykkes
bedst muligt i et fremtidigt projekt.

5. har vist sig at have en række oplagte aktører
og samarbejdspartnere, der har kunnet støtte op og bidrage til aktiviteternes indhold.

Indsigterne stammer fra i alt 12 evalueringsinterviews, foretaget med et udvalg af projektgruppens medlemmer og andre lokale

3. er koncepter, der er til at kommunikere videre for de medarbejdere, som skal arrangere
aktiviteterne, og for de ældre deltagere, der
skal komme til aktiviteterne.
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Kapitel 5 indeholder en trinvise guides til hver
af de tre koncepter, som kan hjælpe jer i gang
og støtte jer i at afprøve koncepterne i jeres
lokalområde.

aktører, som projektgrupperne har samarbejdet med
igennem forløbet. Vi har ud over interviewene også
analyseret samtaler med projektgrupperne samt
feltnoter og observationer fra vores besøg i lokalområderne undervejs i forløbet.

3.3.1 SAMARBEJDE LOKALT I OMRÅDERNE
De lokale projektgrupper består som tidligere forklaret af medarbejdere fra biblioteket og boligsociale
medarbejdere fra det almene boligområde. Hvert
lokalområdes projektgruppe har grebet samarbejdet
forskelligt an, men alle er gået til projektet med en
stor nysgerrighed og et ønske om at få samarbejdet
til at fungere. Dog har samarbejdet ikke være uden
udfordringer.
Om de fire områder
I Skælskør bestod projektgruppen af to biblioteksansatte og to boligsociale medarbejdere. En biblioteksmedarbejder har været tovholder og kontaktperson,
og har brugt flest timer på planlægning, udførelse
og evaluering af aktiviteterne i projektets forløb. I
Skælskør kendte de to organisationer til hinanden
før projektet, men der har ikke tidligere været et
decideret samarbejde mellem dem.
I Varde bestod projektgruppen af tre biblioteksansatte og en boligsocial medarbejder, samt to yderligere
medarbejdere fra den boligsociale helhedsplan, som
har fungeret som ekstra hænder, når det har været
nødvendigt. En biblioteksmedarbejder har fungeret
som tovholder. I Varde har der ikke tidligere været
et samarbejde mellem de to organisationer. I København S bestod projektgruppen af to biblioteksansatte
og to boligsociale medarbejdere, hvoraf den ene har
været projektansat specifikt til udførelsen af dette
projekt. Projektgruppen har desuden fået hjælp fra
yderligere en biblioteksmedarbejder, der har stået for
indhold til visse aktivitetsgange.
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Den projektansatte medarbejder fra boligområdet
har været tovholder og har stået for størstedelen af
planlægningen, udførelsen og evalueringen af aktiviteterne i projektets forløb. Medarbejderen blev dog
først ansat i projektets anden fase, hvor aktiviteterne skulle planlægges og afholdes. I København S har
biblioteket og boligforeningen haft en del kontakt før
projektet, da biblioteket ligger midt i boligområdet. Dog
har de to organisationers medarbejdere ikke haft et
kendskab til hinandens kompetencer inden projektet.
I Dalum bestod projektgruppen af to biblioteksmedarbejdere og to boligsociale medarbejdere, hvoraf
den ene kun var ansat i projektets første fase. Her
har en biblioteksmedarbejder fungeret som tovholder og stået for den væsentligste del af planlægningen og udførelsen af aktiviteter i projektets
forløb. Medarbejderen fra biblioteket har tidligere
arbejdet meget sammen med medarbejdere fra et
andet alment boligområde i Odense. Medborgerhuset i Dianavænget er i sin tid skabt i et samarbejde
mellem Odense Bibliotekerne og boligområdet. Dog
kendte medarbejderne fra de to områder ikke meget
til hinanden inden dette projekts start. Forud for
projektets begyndelse var der altså kun to af områderne der havde eller tidligere havde haft et egentligt samarbejde.

3.3.2 UDFORDRINGER OG
LÆRINGER I SAMARBEJDET
Samarbejdet har været lærerigt for alle parter i
projektet. I alle projektets fire områder har der været
udfordringer undervejs, men de fleste af dem er
blevet håndteret og løst. I det næste afsnit gennemgår vi læringer såvel som udfordringer. De forholdsvis små lokale projektgrupper og det intense forløb
med mange aktiviteter har haft en gavnlig effekt
på, hvordan projektgrupperne har kunnet arbejde
sammen.

Alle projektgrupperne fremhæver, at de har lært
af hinanden både fagligt og personligt, og at de har
kunnet sætte deres forskellige faglige baggrunde
i spil. Biblioteksmedarbejderne har overordnet set
kunnet bidrage med en omfattende kulturel tyngde
og ekspertise inden for viden og læring. De har desuden stor erfaring med at udvikle og afholde arrangementer for forskellige målgrupper - også for ældre
mennesker. De boligsociale medarbejderes erfaring
med relationsarbejde og med at arbejde sammen
med mange forskellige fagligheder i ét projekt, har
også gavnet dette projekt. De boligsociale medarbejderes store praktiske erfaring har blandt andet løftet
kvaliteten af kontakten til deltagerne. De boligsociale
medarbejdere er desuden vant til at arbejde på måder, der minder om prototypetestforløb, hvorfor de
har været gode til at arbejde med det åbne mindset,
som projektet har krævet. En biblioteksmedarbejder
opsummerer:

” De boligsociale er ikke så berøringsangste for de udsatte,

som biblioteket kan være – og de er også vant til borgere,
der render frem og tilbage. Biblioteket er vant til, at folk
holder sig på den rigtige side af skranken. Men biblioteket
har det gode ’brand’ og er gode til at organisere events og
arrangementer.

Biblioteksmedarbejder, Dalum

Samspillet mellem biblioteket og boligområderne har
på disse måder født direkte ind i projektets ambition
om at skabe meningsfulde aktiviteter og fællesskaber for målgruppen i samarbejde mellem biblioteksansatte og boligsociale medarbejdere. Dog har samarbejdet ikke været fri for udfordringer. Eksempelvis
påpeger en medarbejder fra boligområdet i Dalum,
at det kan være svært for boligsociale medarbejdere
at samarbejde med en så fasttømret institution som
biblioteket:

” Man skal tænke på, at biblioteket er en gammel institution i
Danmark, og det boligsociale er flere hundrede år yngre.
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Det kan være svært at kombinere det meget løse boligsociale med det mere fasttømrede bibliotek. Både i forhold
til hvor hurtigt tingene kan lade sig gøre for bibliotekerne
og i forhold til bibliotekarernes selvforståelse. Jeg tror, at
vi, de boligsociale, er vant til en masse små, bløde resultater hele tiden, og vi er vant til at tingene ikke går, som vi
forventede. Biblioteket forventer, at et arrangement går,
som det plejer.
Boligsocial medarbejder i Dalum

Udfordringer er uundgåelige, når der er tale om et
nyt samarbejde, der kræver, at begge parter er åbne
for at gøre tingene på nye måder og stole på den
andens faglighed. Som den boligsociale medarbejder
beskriver i ovenstående citat, har udfordringerne i
projektgrupperne typisk bestået i biblioteksmedarbejdernes og de boligsociale medarbejderes forskellige måder at tænke og arbejde på. Vi gennemgår de
største udfordringer i de næste afsnit.
Udfordring: At få samarbejdet til at fungere
I et projekt som dette, hvor man skal arbejde på
tværs af organisationer og fagligheder, er kommunikationen vigtig. Det er en læring, som bliver
fremhævet af både biblioteksmedarbejderne og af
de boligsociale medarbejdere. En medarbejder fra
biblioteket forklarer det på følgende måde:

”En god ting er at starte med at høre om hinandens daglig-

dag og kompetencer. At afstemme forventninger - det med
at snakke om, hvad vi hver især er gode til, og hvad vi kan
få ud af det, det er vigtigt.
Biblioteksmedarbejder, Dalum

Som det fremhæves i citatet, er det vigtigt at forventningsafstemme før start. Her kan man få vendt
både indbyrdes styrker, timetal, indsats, omgangsform, ressourcer og bemanding, prioritet, bæredygtighed og engagement. Det er afgørende, at medarbejderne på projektet lærer hinanden at kende, så
man har et fælles ståsted.

”

Det er vigtigt, at man får fælles fodslag og er enige om at
kunne sige ’pyt’. Det er et virkelig godt ord, og det har jeg ikke
indtryk af, at bibliotekerne bruger så meget.
Boligsocial medarbejder, Dalum

Projektet kræver rigtig god tid til planlægning og udførelse, især hvis arrangementerne ligger ugentligt.
Vi anbefaler, at projektgrupperne mødes ofte og at de
forventningsafstemmer samarbejdet tidligt i forløbet.
Udfordring: At planlægge indhold
og finde relevante oplægsholdere
I København S, hvor en projektansat boligsocial medarbejder fungerede som tovholder, havde gruppen
udfordringer med at få indholdet til aktiviteterne
på plads. Det var ikke en ligeså stor udfordring i de
andre områder, hvor en biblioteksansat var tovholder. Biblioteksmedarbejderne i projektet har haft et
stort kendskab til, hvilket indhold som er relevant at
præsentere til en aktivitet, hvordan det bedst muligt
kan præsenteres, og hvem der kan stå for det. De har
rutine, når det gælder at arrangere og finde indhold
til aktiviteter for forskellige målgrupper, og det
kommer biblioteksmedarbejderne og dermed også
projektgrupperne til gode i projektet. Vi anbefaler
blandt andet på den baggrund, at en biblioteksmedarbejder er tovholder, hvis biblioteket er med til at
lave aktiviteter for målgruppen.
Udfordring: Kontinuitet i medarbejderstaben
I dette projekt er kontinuitet og stabilitet særdeles
vigtig. Det skyldes særligt to forhold: målgruppens
behov og samarbejdet med andre lokale aktører. I
arbejdet med målgruppen har vi tidligere understreget, hvordan gentagelser er nødvendige, før
der kan skabes et trygt fællesskab, hvor ensomme
ældre trives. Det opnår man bedst ved, at de samme
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medarbejdere fortsætter arbejdet og kontakten med
de ældre, også efter de første aktiviteter er afholdt.
Kontakten og samarbejdet med andre lokale aktører
fungerer bedst, når det er den samme medarbejder,
der har den kontakt. Medarbejdere, som kun er ansat
meget kort tid eller specifikt til udførelsen af projektet, kan derfor medføre, at det er meget svært at
gøre projektet bæredygtigt og funderet i lokalmiljøet.
Vi anbefaler at medarbejdere, der engagerer sig i
aktiviteter med målgruppen, er tilknyttet projektet i
et længere forløb.
Udfordring: At rekruttere ensomme
ældre til aktiviteterne
Rekruttering af potentielle deltagere har været den
største udfordring for projektgrupperne. Projektet
var oprindeligt tilrettelagt med det udgangspunkt,
at de boligsociale medarbejdere havde kendskab til
de ældre beboere i boligområdet, som kunne være
oplagte at invitere med til aktiviteterne. Det viste
sig dog hurtigt ikke at være tilfældet. Ingen af de
boligsociale helhedsplaner, som gælder for områderne der har deltaget i projektet, inkluderer indsatser
rettet mod de ældre beboere. Det har betydet, at
også de fra projektgruppen, som har mange kontakter og et stort netværk i boligområdet, ikke har haft
det fornødne kendskab til ældre beboere i området.
Samtidig er biblioteksmedarbejdere i høj grad vant
til, at folk opsøger biblioteket, orienterer sig om dets
arrangementer, møder op af sig selv osv. Biblioteket
er derfor mere vant til at arbejde med indirekte kontaktformer end med aktivt opsøgende.

Projektgruppernes erfaringer peger på, at den
opsøgende rekruttering er nødvendig, men også udfordrende og tidskrævende. Alle projektgrupper oplevede, at rekrutteringen krævede mere tid og mere
kreativ tænkning, end de fra start havde forventet
og indstillet sig på. Særligt biblioteksmedarbejderne
har oplevet det som grænseoverskridende at give sig
i kast med det opsøgende arbejde, fordi det er dem
uvant og udenfor deres normale rolle og kompetenceområde.
En afgørende erfaring fra projektet er, at rekrutteringsindsatsen skal prioriteres højt tids- og ressourcemæssigt. Der er mange måder, man kan forsøge at rekruttere målgruppen på, og i projektet har
vi også lagt op til at prøve forskellige metoder af (se
kapitel 2.3.2). Dog taler erfaringerne fra projektet sit
helt tydelige sprog; det er via en opsøgende indsats
dér, hvor målgruppen i forvejen er (i hjemmet, på
væresteder, bibliotekets avislæsesal m.v.), at man får
fat i denne udsatte målgruppe. De mere klassiske og
indirekte rekrutteringsmetoder med plakater, flyers
og notits i lokalavisen, kan være et supplement til en
opsøgende indsats, men vil næppe fungere alene.
Allerbedst er det, hvis man kan alliere sig med lokale
beboere, der kan udpege og måske endda selv invitere ældre i målgruppen med.

3.3.3 BIBLIOTEKSFAGLIGHEDEN
OG EN NY UVANT ROLLE
Nogle af de udfordringer, vi har beskrevet ovenfor,
har været særligt gældende for biblioteksmedarbejderne i projektet. Både dele af projektets metoder og
formål bevæger sig i periferien af det, man traditionelt ville forbinde med en bibliotekars kernekompetencer. Et af de udfordrende aspekter ved projektet
har som beskrevet været den meget opsøgende rolle,
som medarbejderne bliver nødt til at tage på sig eller
samarbejde med andre om, hvis projektet skal lykkes.
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En af bibliotekarerne fra København S, mener ikke, at
den opsøgende indsats, er en opgave, biblioteket har
kompetencer, tid eller lyst til at tage på sig:

”Det ligger og skriger i min ’bibliotekar-DNA’: det rager ikke

os, biblioteket er et fristed for alle mennesker, og hvis man
kan agere inden for de minimumsgrænser, så er de velkomne hos os. Det har været meget grænseoverskridende
– også på den negative måde.
Biblioteksmedarbejder, København S

Biblioteket skal ifølge ham tage imod alle borgere og
ikke blande sig i deres privatliv. Biblioteksmedarbejderen har ikke noget imod at arbejde specifikt med
målgruppen ensomme ældre, men for ham at se, skal
biblioteket ikke være ansvarlig for det opsøgende arbejde. Flere biblioteksmedarbejdere er enige i dette.
Generelt er holdningen blandt dem, at biblioteket i
højere grad har potentiale til at fungere som en facilitator, der kan pege ud i samfundet og på den måde
guide ældre hen i eksisterende fællesskaber.
Det er i høj grad her, samarbejdet med de boligsociale
medarbejdere er frugtbart; når de boligsociale medarbejdere kan vise vej og udfordre biblioteksmedarbejderne i deres måde at møde brugerne på.
Biblioteksmedarbejderne er også blevet udfordret på
den måde, de møder brugerne, når de er kommet ind
på biblioteket. Værtskab er en ting, som bibliotekerne har arbejdet med i mange år, især i børneafdelingen, men i dette projekt har biblioteksmedarbejderne
fået lov til at gå i dybden og tage sig tid til det. Det
har givet flere af biblioteksmedarbejderne fra projektgruppen blod på tanden til også at arbejde med
værtskab uden for børneafdelingen, fx i voksenudlån og ved arrangementer for andre målgrupper end
børn. I Varde har de biblioteksansatte eksempelvis
fået endnu mere fokus på værtskab i deres daglige
arbejde, efter deres samarbejde med de boligsociale
medarbejdere.
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Et andet eksempel på dette er en biblioteksmedarbejder fra Dalum. Medarbejderen har oplevet det som
givende at være rundt i lokalområdet og snakke med
brugerne, og beskriver det som en form for kontakt,
biblioteket ikke har haft ellers, og som kan være en
fordel for dem fremadrettet i forhold til at øge fx
brugerantal.

3.3.4 SAMARBEJDE MED ANDRE
LOKALE AKTØRER
Alle projektgrupper har arbejdet med at involvere
forskellige samarbejdspartnere fra lokalområdet
igennem hele projektforløbet. I projektets første
fase har alle områder kontaktet ældrepleje og andet
sundhedspersonale, som har forudsætninger for at
kende målgruppen og dermed hjælpe med rekruttering. Under planlægningen af aktiviteterne har
projektgrupperne taget kontakt til lokale aktører,
som fx kunne stå for indholdet til aktiviteterne, hjælpe med kontakt til målgruppen ved at sprede ordet
om aktiviteten, eller andre, som fx havde mulighed
for at hjælpe med følgeskab eller transport. Det har
fx drejet sig om lokale aktører fra Lokalhistorisk
Arkiv, pensionerede museumsfolk, gode naboer i
boligområdet med stort netværk, den lokale afdeling
af Ældre Sagen, forskellige klubber for ældre, fx en
lystfiskerklub, ledere fra opholdssteder som fx Café
Paraplyen i Varde og det lokale ældrecenter. Ud over
kontakt i form af samtaler og møder igennem forløbet, har enkelte lokale aktører også været med til at
udvikle og udvælge det lokale aktivitetskoncept, som
områderne har arbejdet med.
Samarbejdet med lokale aktører, som ikke er en del af
projektgruppen, har været udfordrende. Især det at
stable nye samarbejder på benene i den forholdsvise
korte projektperiode har været svært. En boligsocial
medarbejder fortæller for eksempel om at samarbejde med aktører fra kommunen:
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”Samarbejdet, som vi prøvede at få i gang med kommunen

og plejepersonalet, var mere vanskeligt, end jeg havde
regnet med. Vi havde et møde med dem to eller tre gange,
og der var de meget positive. Men de skal engageres på en
anden måde. Man skal måske også være skarpere på, hvad
det er, man forventer af hinanden – jeg regnede med, at de
spredte flyers, og så ville min telefon ellers bare begynde
af ringe med ældre, der gerne ville være med. Men sådan
gik det jo slet ikke. Det er ikke nogen bebrejdelse, for de har
jo været vældigt positive.

Boligsocial medarbejder, Varde

Som medarbejderen påpeger, er forventningsafstemning og en tydelig fordeling af ansvar altafgørende i et succesfuldt samarbejde – især når det skal
etableres hurtigt. En udviklingskonsulent fra Varde
Kommune er enig med den boligsociale medarbejder
i, at samarbejdet kunne have været bedre. Udviklingskonsulenten påpeger, at de følte, at de manglede ejerskab over projektet. Udviklingskonsulentens
afdeling havde stor lyst til at være med i projektet,
men de havde behov for at blive inddraget mere og
på en anden måde. Der manglede ganske enkelt en
forventningsafstemning. Udviklingskonsulenten
udtrykker det sådan her:

”Hvis jeg var biblioteket, ville jeg kontakte Varde Kom-

mune og komme ind på rådhuset og holde et oplæg. Evt.
på et ledermøde, hvor alle områderne er repræsenteret.
Vi ville have tid til at være med. Jeg ville nok ikke være den,
der havde tid til at interviewe ældre, men på det strategiske, på idéudvikling og indsatser, der ville jeg helt klart
være med.
Udviklingskonsulent på ældreområdet, Varde

Udviklingskonsulenten bliver her et eksempel på, at
det er krævende at samarbejde med andre kommunale instanser. Selvom mange af projektgrupperne
har fået gode og interesserede tilbagemeldinger fra
fx sundhedspersonale og ældrekonsulenter, så er
det i de fleste tilfælde blevet ved de gode intentioner.

Der er potentiale i at fortsætte samarbejdet mellem
biblioteket og den lokale sundhedsforvaltning efter
projektets afslutning. Det ville være oplagt at samarbejde med fx hjemmeplejen om at rekruttere ældre i
målgruppen.
I dette projekt er der dog andre former for samarbejde med lokale aktører, der er lykkes bedre. Den type
samarbejde, der har virket bedst, har været, når lokale aktører har haft rollen som oplægsholdere eller
som dem, der stod for indholdet til aktiviteten. Her
har alle projektgrupper haft succesoplevelser, og det
har skabt genkendelsesværdi, at mange af deltagerne også kendte oplægsholderen på forhånd.
Et resultat af dette er, at både biblioteker og boligområderne gennem projektet har fået kontakt med
lokale aktører, som de ikke i forvejen arbejdede
sammen med, men som nu er potentielle kandidater
til fremtidige arrangementer – og ikke kun arrangementer for denne målgruppe. En boligsocial medarbejder fra Varde giver et eksempel:

” Der har været stor velvilje blandt folk til at holde oplæg, og

det tager vi også med – at der er mange, som kan noget, og
som gerne vil os. Det behøver ikke at være en person med
en stor hjemmeside. Men det kan også bare være folk, som
har noget på hjerte – det behøver ikke at være så etableret.

Boligsocial medarbejder, Varde

Ud af de udfordringer, projektgrupperne har haft
igennem forløbet, har de fået nogle brugbare læringer om hvordan man samarbejder med andre
aktører, som projektgrupperne vil anvende i deres
fremtidige arbejde.
En af de væsentligste af disse læringer er, at kommunikationen mellem parterne skal være prioriteret
fra start, og skal være et fokus hele vejen igennem
samarbejdet, så alle ved, hvad de kan forvente af
hinanden. En forventningsafstemning kunne fx
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være, om den lokale aktør blot skal holde et foredrag,
eller om også forventes, at oplægsholderen forbereder spørgsmål og sørger for at inddrage deltagerne
undervejs. Hvis kommunikationen er i orden, er der
bedre grobund for, at et fordelagtigt og bæredygtigt
samarbejde kan vokse.
Involvering er også et nøgleord, når det gælder samarbejde på tværs. Jo tidligere man byder andre lokale
aktører indenfor, jo bedre chance har de for at byde
ind med deres kompetencer fra starten og planlægge
tid til deres deltagelse i forløbet. Når de får medbestemmelse, og når fx aktivitetsgange bliver afhængige af deres indsats, får de større ejerskab over
projektet, og det giver i sidste ende de mest engagerede lokale aktører.

3.3.5 FAGLIGE OG PERSONLIGE VINDINGER
Alle projektgruppens medlemmer giver udtryk for,
hvordan de har nydt at arbejde med en ny målgruppe, selvom det har udfordret deres faglighed såvel
som deres hverdag. Mens nogle af projektgruppens
medlemmer har fået noget personligt ud af at
deltage i projektet, har de fleste også fået ny viden,
konkrete redskaber og erfaringer med sig, som de
kan bruge fremadrettet i arbejdssammenhæng.

”Det har knyttet mig tættere på de kollegaer, som har

været involveret. Og så har det også øget mit kendskab til
de enkelte deltagere, der har været med – vi har fået større
indsigt i hinanden og vi har fået et tættere forhold.

Biblioteksmedarbejder, København S

Projektet har også givet mening og arbejdsglæde til
både medarbejdere fra biblioteket og boligområdet.
Det at gøre noget for en gruppe, som tit er overset
af begge organisationer, bliver af projektgrupperne
fremhævet som både givende og udfordrende.
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En boligsocial medarbejder fra Skælskør udtrykker
det således:

” Helt ærligt, jeg er vant til at arbejde med mennesker, men jeg
har nogle gange gået og været helt høj af det, vi har oplevet
sammen – jeg har ikke engang følt, at jeg er gået på arbejde!

Boligsocial medarbejder, Skælskør

Bedre forståelse for en ny målgruppe
I alle projektgrupperne har medarbejderne fået tætte forhold til nogle af de ældre deltagere. En biblioteksmedarbejder fortæller:

” Jeg tror, vi alle sammen har fået os en 8-10 gamle venner,
og der er ikke noget som gamle venner, vel?

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

Projektet har givet medarbejderne på bibliotekerne en
bredere og bedre forståelse af en ældremålgruppe, der
alment anses for at være en målgruppe, der bruger
biblioteket meget. En biblioteksmedarbejder fortæller:

” Til hverdag går vi og tænker, at 80 % af lånerne er ældre,
og at mange af de ældre kommer til aktiviteter. Men det
har været godt at se mere nuanceret på 60+-gruppen og
lave noget for dem, som ikke kommer af sig selv. Det har
været godt at skulle kæmpe for en ny målgruppe.

Biblioteksmedarbejder, Dalum

Det, at lære en ny målgruppe at kende, betyder også,
at medarbejderne får mulighed for at tilpasse deres
indsats, så den fremover i endnu højere grad passer
til målgruppen. En biblioteksmedarbejder fortæller
om sin oplevelse af det her:

” Der har været meget mere tid til snak af mere personlig

karakter, som gør, at man kommer ind på livet af de ældre.
Jeg ved mere om deres liv generelt, om deres udfordringer
og behov. Det har givet mig en anden bevidsthed om, hvad
relationen betyder for ens mulighed for også at yde en
anden service – hvilken værdi det har.

Biblioteksmedarbejder, Varde
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På trods af, at det har været en stor udfordring at
skabe kontakt til målgruppen, giver alle biblioteksog boligsociale medarbejdere, der er blevet interviewet, udtryk for, at projektet har været gavnligt for
dem. De nævner alle, at deres forståelse af ensomhed, herunder hvilken betydning ensomheden har
for ældre mennesker, er blevet dybere. En biblioteksmedarbejder fra Skælskør, giver et eksempel, som er
udtryk for en generel oplevelse i projektgrupperne:

”Jeg har helt sikkert lært noget om ensomhed. Jeg har lært, at

ensomhed ikke er pinligt, og at når man kigger efter, så er der
tit en grund, en begivenhed eller en milepæl, der gør, at folk
bliver ensomme. Men ensomheden kan også gå over igen. Så
jeg har personligt lært at se folk endnu mere som individer,
og jeg har fået et lidt mere nuanceret blik på ældre: aldrig
mere i mit liv skal jeg sige, at gamle er sådan og sådan!

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

Projektet har givet projektgruppen, og særligt de
boligsociale medarbejdere, blik for, hvem der ellers er
i målgruppen i lokalområdet, og hvordan man kan få
kontakt til dem:

”Jeg kender helt stensikkert flere i boligområdet nu – også

nogen, som vi ikke havde fået med i noget ellers. Jeg kender den seniorblok dernede ret godt nu. Det vil jeg bruge
fortsat til nogle af de ting, jeg laver herude.
Boligsocial medarbejder, Varde

Nye redskaber til rekruttering,
værtskab og følgeskab
Biblioteksmedarbejderne fortæller, hvordan de kan
bruge viden og erfaringer fra dette projekt som konkrete redskaber i andre sammenhænge. Projektgrupperne giver også udtryk for, at de kan og vil oplære
kollegaer i det, de selv har lært, således at viden fra
projektet kan bringes i spil af flere og i andre sammenhænge. Den personlige og opsøgende kontakt til
nye brugere er et af de steder, hvor flere af projektgruppens medlemmer har ændret deres indstilling,
ikke mindst biblioteksmedarbejdere fra Varde.

I begyndelsen havde projektgruppen i Varde store
udfordringer med blot at kontakte nogle af de brugere, som allerede kom i biblioteket, hvis ikke de selv
henvendte sig. Nu ringer biblioteksmedarbejderne
fra projektgruppen direkte til de ældre for at huske
dem på kommende arrangementer. En biblioteksmedarbejder fortæller:

” Jeg tror helt klart, at vi vil bruge vores erfaringer i det

næste projekt. Vi kan give råd videre om fastholdelse og
kontakt – at man ikke skal være så bange for at gribe fat i
folk, men stole på, at vi faktisk har noget at tilbyde, og at
man godt kan tillade sig at trænge sig på. Også i en-til-enkontakten. Vi er meget vant til at gå gennem pressen, og
vi kan ikke bare gå ud og stemme dørklokker, men vi kan
bruge kontaktpersoner som fx de boligsociale medarbejdere til at komme et led længere ud.

Vi har haft kæmpestor hjælp fra en af de boligsociale
medarbejdere, fordi han viste os, hvordan man gør – han
har vist os på vej.
Biblioteksmedarbejder, Varde

Det er ikke kun samarbejdet organisationerne imellem, der har givet ny inspiration, men også internt
mellem biblioteksmedarbejderne. En biblioteksmedarbejder fra København S fortæller, hvordan projektet har givet ham nye indsigter i sine kollegaers
kompetencer:

”Et plus har også været, at jeg har opdaget nogle kompetencer hos mine kollager, som jeg ikke vidste var til stede. Det
giver nogle fremtidsmuligheder for, hvad jeg kan inddrage
mine kollegaer i, som ikke normalt ville være på min radar.
Biblioteksmedarbejder, København S

Biblioteksmedarbejder, Varde

Forståelse for andres og egne kompetencer
Som vi har påpeget tidligere i kapitlet, har samspillet
mellem de to organisationers forskelle en klar positiv
effekt i forhold til dette projekt, idet de supplerer
hinanden i at indfri projektets ambition. Projektgrupperne beskriver også selv, hvordan det er en fordel,
at de arbejder forskelligt. De giver udtryk for, at de
ved at arbejde så tæt sammen i en længere periode
har lært meget af hinandens metoder og i høj grad
har ladet sig inspirere af, hvordan de hver især arbejder med fx værtskab. En medarbejder fra biblioteket i Varde fortæller, hvordan samarbejdet med de
boligsociale medarbejdere har inspireret hende til at
arbejde mere aktivt med værtskab:

” Vi har helt sikkert lært noget, som vi kan tage med. Vi har
haft mulighed for at observere, hvordan de boligsociale
medarbejdere gør på tæt hold. Bare det, at skulle gribe
telefonen og ringe rundt, for at lave aftaler og sige ’tak
for sidst’, og ’vi ses næste gang’ – det er øvelse i praksis. I
starten var det helt vildt svært at overskride grænserne.
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3.3.6 FORTSÆTTELSE AF INDSATSEN
OG FREMTIDIGE SAMARBEJDER
I alle fire områder har projektgrupperne intentioner
om at fortsætte arbejdet med målgruppen, og med
de konkrete ældre som har været med til at afprøve
aktiviteterne i projektet.
I Dalum inviterede biblioteket deltagerne og andre interesserede ind til et infomøde om, hvordan forløbet
kunne fortsætte. Der kom 22 ældre, men mange flere var interesserede i at deltage. Dog har biblioteket
med baggrund i deres nye viden fra projektet sørget
for at fokusere på de ældre, som kommer på grund af
fællesskabet, og ikke blot fordi de finder aktiviteten
interessant. Efterårets program blev fremlagt, og der
var tid til de ældres inputs og idéer.
Efteråret bød på syng-sammen, rejseforedrag,
juleafslutning med hygge, sang og pakkeleg samt
et besøg i 'Det hjælpsomme hjem', hvor man kan se

moderne hjælpemidler. Der bliver eventuelt også
oprettet en brætspilscafé.
I Skælskør inviterede projektgruppen allerede ved
det afsluttende arrangement for målgruppen i juni
deltagerne til et møde i slutningen af september.
Projektgruppen har sendt et brev til alle deltagerne
med en påmindelse samt efterårets program, og de
ældre har derefter ringet og meldt sig til. Alle på nær
én deltog i mødet, hvor biblioteket servede frokost,
kaffe og kage, og de ældre diskuterede, hvilke arrangementer, der kunne være spændende at have i
bibliotekets næste sæson.
I Varde har projektgruppen ligeledes inviteret de
ældre, som fast har deltaget i projektets aktiviteter,
ind til et møde. Biblioteksmedarbejdere havde på forhånd ringet rundt og inviteret de ældre deltagere, og
i boligområdet gik en boligsocial medarbejder rundt
og inviterede ældre personligt. Til mødet diskuterede
deltagerne den næste sæsons program og bidrog
med deres ønsker og idéer. Et par af deltagerne blev
udvalgt til at sidde i en ’ældregruppe’, som skal mødes to gange om året og bidrage til planlægningen af
bibliotekets fremtidige arrangementer.
I København S har biblioteket haft begrænsede muligheder for at arbejde videre specifikt med målgruppen, men her har de boligsociale medarbejdere taget
over, blandt andet ved at søge midler, så aktiviteterne kan fortsætte for målgruppen.
Biblioteksmedarbejderne og de boligsociale medarbejdere har i alle fire lokalområder tilkendegivet, at
de vil samarbejde med hinanden i fremtiden. Dette
var et succeskriterie i projektet: at skabe mulighed
for nye samarbejder mellem de to organisationer.
I Varde har samarbejdet allerede udmøntet sig i et
konkret resultat, nemlig at bibliotekets bogbusrute
er blevet omlagt, så bogbussen nu stopper i Boule-
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vardbebyggelserne. Samtidig er biblioteket for første
gang blevet skrevet ind i boligområdets helhedsplan.
En boligsocial medarbejder fra Varde fortæller:

”Samarbejdet skal bare udvikle sig stille og roligt, og så

kommer der jo måske nogle flere projekter, som vi kan lave
sammen – vi er i hinandens tanker nu. Jeg var til et netværksmøde med dem, og der er jo ingen grænser for, hvad
man kan samarbejde med biblioteket om!
Boligsocial medarbejder, Varde

En medarbejder fra boligområdet i Skælskør har en
lignende oplevelse af samarbejdets potentialer:

”Alene kendskabet til hinanden og hinandens verdener

kan give muligheder. Vi har ikke haft decideret kendskab
til hinanden før. Det kan jeg mærke nu. Nu ved de jo godt,
hvem vi er, når vi komme derned, og så åbner dørene sig
på en helt anden måde. Det ligger helt til højrebenet, at vi
skal lavet noget sammen!

Boligsocial medarbejder, Skælskør

Også biblioteksmedarbejderne i projektgrupperne er
begejstrede for det nye samarbejde:

”Vi har også fået en bedre forståelse for, hvad vi faktisk kan
samarbejde om – vi vidste godt, at de havde et cykelværksted og holdt eidfest osv., men vi manglede noget mere
konkret at kunne samarbejde om.
Biblioteksmedarbejder, København S

De potentialer, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker så, at der lå i at samle biblioteksmedarbejdere
og boligsociale medarbejdere i en indsats målrettet
ensomme ældre, har således vist sig at være til stede. At samarbejdet kan fortsætte og videreudvikle
sig i de fire lokalområder taler direkte ind i projektets
ambition om at udforske nye bæredygtige samarbejdsmuligheder, der gavner begge parter.

Det er værd at fremhæve, at det positive udbytte
af samarbejdet på tværs af organisationerne ikke
kun skyldes, at biblioteksmedarbejdernes og de
boligsociale medarbejderes kompetencer supplerer
hinanden godt. Det hænger i høj grad også sammen
med, at projektgrupperne har lyst til at fortsætte og
udnytte den nye etablerede kontakt.

• at skabe meningsfulde aktiviteter og fællesskaber
for målgruppen

3.3.7 LÆRINGER TIL FREMTIDIG BRUG

• at opnå en dybere og mere individualiseret forståelse af ældre og ældres ensomhed

Til slut en kort opsummering af de mest centrale
læringer om samarbejdet mellem de to fagligheder
og de væsentligste elementer i, hvordan man etablerer et samarbejde om indsatser for målgruppen af
ensomme ældre.

• at få øjnene op for, at selvom biblioteksmedarbejdere hele tiden møder ældre mennesker på
biblioteket, og boligsociale medarbejdere møder
dem i lokalområdet, så er der ensomme ældre, der
ikke kommer af sig selv

At nå ud til og påvirke målgruppen af ensomme ældre positivt kræver både personlige og faglige kompetencer og en evne til at indgå i nye samarbejder:

• hvordan man kan tage kontakt til ensomme ældre
og aktivere dem som led i et fællesskab for ældre
eller som en bidragsyder i et fællesskab for andre

• Biblioteksmedarbejdernes styrke er erfaring med
arrangementer for ældre mennesker og ekspertise inden for kultur, viden og læring, mens de boligsociale medarbejderes styrke er deres erfaring
med relationelt og involverende arbejde samt med
at arbejde tværfagligt.

• at involvere lokale aktører, ældre eller andre, som
ofte meget gerne vil være oplægsholdere eller
medværter til arrangementer.

• Samarbejdet har været udfordret af et skel mellem
bibliotekets mere faste og forudsigelige tilgang
versus de boligsociales mere løse og uforudsigelige tilgang. Medarbejderne på begge sider af skellet
har løst dette ved nysgerrigt at lære hinanden at
kende og lære af hinandens kompetencer, både de
faglige og de personlige.
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Samarbejdet har været tilstrækkeligt positivt til, at
alle fire lokalområder tilkendegiver, at de kan samarbejde med hinanden i fremtiden – og at de nu kan
oplære andre i:

Rekrutteringsindsatsen er afgørende for, om man
når ud til ensomme ældre:
• Boligsociale og særligt biblioteksmedarbejdere skal
turde opsøge ensomme ældre dér, hvor de er (i hjemmet, på væresteder, bibliotekets avislæsesal m.v.)
• Plakater, flyers og notits i lokalavisen kan ikke i sig
selv rekruttere ensomme ældre.

Det er afgørende, at biblioteksmedarbejdere og
boligsociale medarbejdere afstemmer forventninger
på tværs af organisationer og fagligheder, særligt
i opstarten af samarbejdet, men også undervejs. Vi
anbefaler derfor, at:
• afstemme forventninger til kompetencer, timetal,
indsats, ressourcer, bemanding og omgangsform.
• der vælges en tovholder. Tovholderen skal etablere tillid og turde uddelegere opgaver.
• tovholderen skal desuden gøre det tydeligt for
involverede lokale aktører som fx plejepersonale,
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frivillige eller andre bidragsydere, hvad der direkte
forventes af dem.
• man laver en klar forventningsafstemning med de
øvrige lokale aktører om formål, roller og involvering i projektet.

Med dette kapitel afslutter vi rapportens kvalitative
afsnit. Det næste kapitel gennemgår den kvantitative måling, som er foretaget sideløbende med, at
projektets aktiviteter har været i gang. Derudover
kobles resultaterne fra den kvantitative måling med
indsigterne fra den kvalitative evaluering.

3.4 SAMMENFATTENDE OPSUMMERING
OG PERSPEKTIVERING AF DE KVANTITATIVE OG KVALITATIVE RESULTATER
Skrevet af Bella Marckmann, Ph.d. i sociologi
I dette afsnit opsummeres resultaterne af de kvantitative før- og eftermålinger, hvorefter de perspektiveres og diskuteres i forhold til de kvalitative
resultater.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at projektet som
tidligere beskrevet først og fremmest er et udviklingspro-jekt, hvor såvel indhold som form på projektaktiviteterne er afprøvet og tilpasset undervejs.
I tillæg hertil er der foretaget før- og eftermålinger
af forekomsten af ensomhed hos deltagerne.
Overordnet set kan der ikke iagttages en signfikant
forskel. Imidlertid vil det være forkert at konkludere,
at der ikke på baggrund af projektet kan udledes
gyldig viden om, hvorledes aktiviteter skal tilrettelægges for potentielt at kunne have en virkning på
ensomhed.
Undersøgelsen af projektets virkninger skal netop
forstås som et udviklingsprojekt, og de kvantitative
før- og eftermålinger er således ikke velegnede til
at be- eller afkræfte en egentlig effekt, men snarere
til at indikere aktiviteternes acceptabilitet og potentiale. Der er således foretaget en række pragmatiske
valg, som har været nødvendige givet projektets
format og ressourcemæssige rammer, som gør, at det
ikke er overraskende, at man ikke kan iagttage en
signifikant effekt.
Imidlertid giver kombinationen af kvantitative og
kvalitative metoder nyttig indsigt i, hvorledes et
metodisk stærkere effektstudie kunne designes, og
hvilke udfordringer, man ville stå over for, hvis man
ønskede at gø-re dette. I afslutningen af dette afsnit
opsamles en række læringspunkter, som man med
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fordel kan medtage, hvis man ønsker at gennemføre
et sådant effektstudie på et senere tidspunkt.
En række grunde kan bidrage til at forklare, at
der ikke kan måles en kvantitativ effekt. Nogle af
grundene vedrører projektets design, andre vedrører
selve aktiviteternes forløb/karakter. I det følgende
diskuteres først de forhold, som vedrører undersøgelsens design, og dernæst de forhold, som skyldes
selve aktiviteternes karakter.
Opsummering af kvantitative resultater
Der er foretaget kvantitative før- og eftermålinger
på to indikatorer, nemlig T-ILS og WHO-5, som beskrevet i afsnit 2.2.3.
T-ILS er i projektet brugt som screeningsredskab i
forhold til ensomhed, hvor inklusionskriteriet har
været en T-ILS score mellem 5 og 9. Som tidligere
beskrevet er denne forholdsvis brede definition af
ensomhed valgt bevidst, dels for at sikre, at der kunne rekrutteres og fastholdes et tilstrækkeligt antal
deltagere til projektet, og dels for at kunne inkludere
deltagere, som ønskede at forebygge, at en forbigående moderat ensomhed udvikler sig til længevarende kronisk ensomhed.
143 personer har deltaget i projektets aktiviteter. Det
er ikke alle af projektets deltagere, der har ønsket at
besvare spørgeskemaerne, og ca. 50% har undladt
at besvare T-ILS. I alt har 71 af deltagerne deltaget
i T-ILS-måling ved før-målingen. Heraf har 34 af
deltagerne med T-ILS score på 5 eller derover deltaget i både før-og eftermålinger på T-ILS og WHO og
fremgår af nedenstående tabel
I tabel 1 ses resultatet af før-og eftermålinger på
de to indikatorer, dels for projektets deltagere, dels
for den danske befolkning generelt, der er målt på
de samme tidspunkter som deltagerne for at sikre,
at evt. for-skydninger ikke skyldtes fx en generel
årstidsvariation eller lignende.

TABEL 3: Før- og eftermålinger
Befolkning

Deltagere

Ensomme deltagere (T-ILS 5-9)

WHO-5

Gennemsnit-

T-ILS

Gennemsnit-

WHO-5

Gennemsnit-

T-ILS

Gennemsnit-

Antal del-

Andel lav

lig WHO-5

Andel

lig T-ILS

Andel lav

lig WHO-5

Andel

lig T-ILS

tagere med

lig T-ILS kun

trivsel

score

ensomme

score

trivsel

score

ensomme

score

T-ILS score

ensomme

score kun

5-9

(n=34)

ensomme

Gennemsnit- Gennemsnitlig WHO-5

(n=34)
Før

4,4 %

70

24,4 %

3,9

6%

70

49 %

4,7

34

6,1

61

Efter

3,8 %

70

23,4 %

3,9

3%

74

55 %

4,6

31

5,7

69

Forskel
før–efter

Ikke

Ikke

Ikke

Ikke

Ikke

Ikke

signifikant*

signifikant

signifikant

signifikant

signifikant

signifikant

* Dvs ingen årstidsvariation eller generel fald i trivsel/stigning i ensomhed i baggrundsbefolkningen i projekt-perioden.

Som tabellen viser, har deltagerne gennemsnitligt
en svagt stigende trivselsscore og en svagt faldende
ensomhedsscore i eftermålingen sammenlignet med
før-målingen, men ændringen er ikke stor nok til at
være statistisk signifikant. At man ikke kan måle en
signifikant effekt, er imidlertid ikke ensbetydende
med, at der ikke er en effekt. Det kvalitative materiale peger på, at over halvdelen af deltagerne angiver,
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at de har oplevet mindsket ensomhed som følge af
deres deltagelse i projektaktiviteterne. Således angiver flere af de interviewede som nævnt i kapitel 3
dels direkte, at de oplever sig som mindre ensomme,
dels at de har fået flere bekendtskaber, større mod
på selv at opsøge aktiviteter, en mere positiv oplevelse af det lokale fællesskab mv. (se udførlig beskrivelse i afsnit 3.2.1).

Undersøgelsens design
Relevante faktorer vedrørende undersøgelsens
design, som kan gøre, at det er svært at iagttage en
signifikant effekt, omfatter:
• fraværet af en sammenlignelig kontrolgruppe
• valget af outcome-mål
• deltagerantallet

Kontrolgruppe
I nærværende studie indgår baggrundsbefolkningen som en form for tilnærmet kontrolgruppe, der
giver mulighed for at kontrollere for visse faktorer,
såsom tidligere beskrevet generelle årstidsbestemte
variationer, men ikke andre. Fx er kontrolgruppen
tilnærmelsesvis sammenlignelig på alder, men ikke
sammenlignelig på helbred, og man kan således ikke
vide, hvorledes en sammenlignelig gruppe ville have
udviklet sig uden projektets aktiviteter. Tidligere
studier af lignende indsatser tyder på, at det ikke er
usædvanligt, at ældre med kroniske lidelser som fx
diabetes 2 oplever en negativ udvikling i trivsel over
en periode på 2-3 måneder (se fx Theeke et al. 2016).
Med andre ord kan man ikke udelukke, at en sammenlignelig kontrolgruppe ville have oplevet et fald i
trivsel eller en stigning i ensomhed henover projektperioden, og at den uforandrede trivsel/ensomhedsscore, der ses hos deltagerne, således ville være tegn
på en reel effekt.
Valg af outcome-mål
Valget af outcome-mål, dvs. hvilke kvantitative
størrelser, man måler før og efter projektet, vil ofte
være en pragmatisk afvejning mellem på den ene
side ønsket om at opnå den højest mulige præcision
i målingen og på den anden side hensynet til at få
en høj svarprocent. Alt andet lige vil en lang skala,
dvs. en skala med mange items, som fx den uforkortede UCLA Loneliness Scale, give en mere præcis
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og pålidelig måling, idet en mere finkornet skala
giver mulighed for at registrere en mindre effekt.
Det er således muligt, at den lange UCLA Loneliness
Scale havde været i stand til at opfange en effekt
af projektets aktiviteter, som den korte T-ILS ikke
opfanger. Dette skal imidlertid vejes op imod risikoen
for et øget bortfald som følge af, at det bliver mere
besværligt og tidskrævende at foretage målingen.
Dette bliver yderligere forstærket, når der er tale om
et tabuiseret emne som ensomhed, og erfaringerne
i dette projekt viser da også, at en ikke ubetydelig
andel af deltagerne undlod at svare på selv den korte
udgave af ensomhedsskalaen (T-ILS). Det havde således næppe været realistisk at anvende den lange
skala i dette projekt.
Deltagerantal og statistisk styrke
For at kunne måle en signifikant effekt, skal der
være et vist forhold mellem effektstørrelse og
gruppestørrelse, det man inden for statistikken
kalder styrke. Antallet af deltagere til et egentligt
effektstudie fastlægges på baggrund af statistiske
styrkeberegninger. Da rekruttering af deltagere er
omkostningsfuldt, ønsker man ikke at rekruttere flere
deltagere end nødvendigt (over-powering), men for
at undgå en type 2-fejl, dvs. at en reel effekt ikke kan
iagttages, fordi den så at sige drukner i den statistiske usikkerhed, bør antallet heller ikke være for lille
(under-powering). Dette projekt har haft 143 unikke
deltagere, jf tabellen afsnit 2.3.3. Heraf er 73 målt
for ensomhed, og 45 vurderet ensomme. Med et så
begrænset deltagerantal skulle effekten have været
betragtelig for at kunne måles med statistisk sikkerhed.
Ser man kun på de ensomme deltagere, dvs. de personer, som fra starten havde en T-ILS score på 5 eller
derover, havde 11 faldende ensomhed, 18 uændret
ensomhed og 5 højere ensomhed. Disse tal tyder
faktisk på en større effekt for de ensomme end for
gruppen generelt, men dette antal er for lille til, at
man kan se det som signifikant.

Aktiviteternes karakter
Ud over de førnævnte faktorer, som vedrører undersøgelsens design, er der også faktorer, som vedrører
selve aktiviteternes indhold og gennemførelse, og
som også kan medføre, at det bliver sværere at måle
en signifikant effekt. Den første faktor vedrører den
store forskellighed internt i gruppen af deltagere,
idet nogen er ensomme, mens andre ikke er det, og
den anden faktor vedrører variation i aktiviteternes
gennemførelse imellem de fire projektkommuner.
Intern forskellighed i gruppen af deltagere
Dette projekt anvender som nævnt en ensomhedsdefinition, der rummer såvel moderat som svær
ensomhed, nemlig en TILS-score på 5 eller derover.
Derudover er der inkluderet deltagere, som scorer
lavere endnu, men som ud fra kvalitative vurderinger foretaget af antropologiske konsulenter skønnes
at være ensomme ifølge projektets ensomhedsdefinition gennem individuelle dybdeinterviews. Endelig
har projektaktiviteterne nogle steder omfattet en
stor andel af deltagere, der hverken kvantitativt eller
kvalitativ var vurderet som ensomme.
Samlet set betyder dette, at deltagergruppen har
været ganske forskelligartet, hvad angår ensomhed,
og har omfattet såvel deltagere ramt af svær varig
ensomhed som deltagere med moderate, mere sporadiske eller slet ingen ensomhedsproblematikker.
Denne store heterogenitet i gruppen kan vanskeliggøre iagttagelsen af en signifikant effekt af flere
grunde. Dels kan det betyde, at en mulig effekt
udvandes. Det er ikke sandsynligt, at en effekt er
lige stor på alle niveauer af ensomhed. For den
ikke-ensomme, der i forvejen har nære relationer, vil
deltagelsen i et 8-ugers forløb på det lokale bibliotek
ikke nødvendigvis repræsentere en stor forandring,
mens den for den ensom-me kan være det eneste
tidspunkt på ugen, hvor hun eller han kommer ud
og interagerer med andre. Det er således muligt,
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at aktiviteterne gør en langt større forskel for den
ensomme end for den ikke-ensomme, og dette kan
meget vel tænkes at afspejle sig i forskellen på deres
T-ILS-scores.
Desuden og måske endnu vigtigere kan en heterogen deltagerskare direkte underminere effekten af
aktivite-terne for de ensomme, da tilstedeværelsen
af ikke-ensomme kan forstærke stigmatiseringen
af ensomhed og føre til, at de ensomme holder sig
tilbage fra at tale åbent om deres følelser og erfaringer. Det er således sandsynligt, at der skal være en
kritisk masse af ensomme i gruppen af deltagere, før
aktiviteten får den øn-skede effekt for de ensomme.
Er der for mange ikke-ensomme risikerer man, at de
ensomme enten ikke får noget ud af aktiviteten eller
måske endda går derfra med en forstærket følelse
af ensomhed. Dette kan også ses i de kvalitative
resultater, hvor de ikke-ensomme således i højere
grad end de ensomme oplever det positivt, at aktiviteterne er uforpligtende fra gang til gang, mens
de ensomme modsat savnede en større kontinuitet
og mulighed for at lære de andre at kende (se afsnit
3.2.2).
Derfor anbefaler vi i rapportens guides til fremtidige
aktiviteter, at man i videst muligt omfang sammensæt-ter grupper således, at størstedelen af deltagerne er ensomme (se afsnit 3.2.2).
Variation i selve aktiviteterne
Ud over deltagernes heterogenitet viser de kvalitative data også, at der har været ganske stor variation
i sel-ve aktiviteterne, navnlig hvad angår deltagerantal og kontinuitet. Dette gælder selvfølgelig
de aktiviteter, der er designet forskelligt i de fire
områder, men også for den gennemgående aktivitet
Historiecaféen. Deltagerantallet varierer således
som beskrevet i afsnit 2.3.3 fra 10 i Skælskør til 25 i
Dalum. I Skælskør har deltager-antallet været lavt,
men med en høj grad af kontinuitet. I Dalum og Varde

har der været en fast kerne og derudover en hel del
mere skiftende deltagere, og i København har der
været stor deltagerudskiftning og kun få deltagere,
som er kommet fast. I betragtning af den førnævnte
store tabuisering af ensomhed må man forvente, at
det er en vigtig komponent af aktiviteterne, at der
etableres et trygt rum og en vis gensidighed blandt
deltagerne, og dette vanskeliggøres naturligvis i det
omfang, der er mange nye ansigter hver gang. Dette
betyder, at det kan diskuteres, i hvilken grad der er
tale om den samme aktivitet i alle fire områ-der, og i
det omfang, der er tale om forskellige aktiviteter, kan
man ikke forvente, at der kan iagttages én samlet
effekt.
Et andet variationsparameter er, at der i de fire lokalområder har været variation i forhold til, i hvilken
grad selve aktiviteten Historiecaféen har været
gennemført på en måde, der har fremmet aktiv
deltagelse og gen-sidighed. Deltagerne beretter om
det at dele erindringer med andre og lytte til andres
fortællinger som noget, der bidrager til at lindre
følelsen af at være alene i verden, som det fx beskrives i 3.2.3. Selve det at kun-ne fortælle til nogen, der
lytter, og selv hjælpe andre ved at lytte til dem, rammer centralt i forhold til det savn af forbundethed
med andre, som karakteriserer livet med vedvarende
ensomhed. De små grupper af ligestillede fremmer
et trygt miljø, hvor deltagerne kan opleve at blive
lyttet til, anerkendt og bekræftet som personer. I
grupperne etableres en ligeværdig gensidighed mellem deltagerne, som på den samme tid bliver givere
og modtagere. Denne oplevelse af gensidighed kan
i sig selv modvirke de følelser af fejlslagenhed og
nederlag, som mange ensomme oplever (Hedelund
et al., 2014).
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Således har man i Dalum og Skælskør lagt op til at få
deltagerne selv til at dele deres personlige erfaringer
og livshistorie, mens man i København og Varde i højere grad har lagt vægt på formidlingen af et fagligt
stof med efterfølgende diskussion og spørgsmål til
dette. Det er derfor sandsynligt, at interventionen i
Dalum og Skælskør har haft mere af det, man kunne
kalde aktiviteternes aktive ingredienser, som også er
beskrevet i aktivitetsskelettet, hvor aktiv deltagelse,
inddragfelse og gensidighed er centrale dele, hvorved man også vil kunne forvente en større effekt i
disse områder.
Opsummering
Disse pointer ligger i tråd med og underbygges af
de kvalitative erfaringer fra projektet, hvor navnlig
Skæl-skør skiller sig positivt ud, idet man har lykkedes med at gennemføre projektet med en forholdsvis
lille grup-pe faste deltagere, hvilket for det første
har givet deltagerne oplevelsen af at være i et trygt
rum med lige-sindede, og for det andet har givet
mulighed for at opbygge et gensidigt kendskab og
relationer til de andre deltagere. I Skælskør har man
endvidere både i Historiecafeen og Lyttecafeen lagt
vægten på aktiviteter, der fremmede deltagernes
egen lyst til at bidrage og mulighed for at fortælle
egne historier og lytte til andres, hvilket igen både
fremmer den enkeltes refleksion og opbygningen af
fortrolige relationer. Flere fortæller om, at det øgede
kendskab til andre i lokalområdet også giver en mere
positiv oplevelse af lokalområdet og fx større følelse
af tryghed ved at færdes lokalt, noget der igen kan
give den enkelte mere mod på at være opsøgende. I
Skælskør er der endvidere skabt kontakter, der har
potentialet til at blive til varige bekendtskaber, som
det fx beskrives i afsnit 3.2.

Læringspunkter vedrørende design
af egentligt effektstudie
Hvis man ønsker at afprøve aktiviteterne i et egentligt effektstudie kræver det, at man afsætter ekstra
tid og ressourcer til flere af projektets faser. Her
nævnes blot kort nogle opmærksomhedspunkter,
som er afledt af de erfaringer, der er gjort i den kvantitative del af projektet.
• Rekruttering og lokale nøglepersoner
Det kan anbefales at opdyrke alliancer med lokale
nøglepersoner, som kan identificere potentielle
deltagere og foretage såvel den indledende rekruttering som de egentlige før- og efter-målinger. Det
kan med fordel være sundhedspersonale som fx
de forebyggende hjemmesygeplejersker, således
at de aktivitetsmedarbejdere, der skal udføre selve
interventionen, ikke er involveret i målingen. Dels
fordi det kan være svært for fx bibliotekarer at
spørge ind til følsomme emner uden at kompromittere deltagernes tillid, dels for at undgå, at
målingerne påvirkes af aktivitetsmedarbejdernes
kendskab til deltagerne gennem projektperioden.
• Screening og effektmål
Rekrutterings- og screeningsproces skal opprioriteres og opdeles i flere faser, hvor den indledende
rekrutte-ring og screening med et nemt redskab
som fx TILS adskilles fra en mere grundig før-måling med fx UCLA Lo-neliness Scale. Det følger
heraf, at det vil kræve, at der afsættes tid og
ressourcer til at opbygge tillid blandt potentielle
projektdeltagere, således at de er trygge ved at
deltage i før- og eftermålinger. Eftermålinger bør
tilrettelægges, så de gennemføres dels umiddelbart efter aktiviteterne, dels efter fx tre og seks
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måneder. De kvantitative effektmålinger kan med
fordel suppleres af dels sekundære kvantitative virkningsmål ud over ensomhedsredskabet,
såsom udvidet socialt netværk/øget social deltagelse, kendskab til muligheder i lokalområdet
mv., dels af opfølgende kvalitative interview, hvor
deltagerne interviewes igen efter fx seks måneder med henblik på at afdække deres oplevelse
af længerevarende ændringer i deres følelse af
ensomhed og fællesskaber og fx i deres lyst til at
være socialt opsøgende og deltage i lokale aktiviteter.
• Kontrolgruppe og kontrolforløb
Man bør indtænke en reel kontrolgruppe, som
ligner deltagergruppen mest muligt, og gerne
tilrettelægge en aktivitet for kontrolgruppen,
som kan fungere som såkaldt attention placebo
control, dvs. som reproducerer visse elementer
(såsom at komme ud af huset, at få nyt input, at
være på biblioteket sammen med andre), men ikke
de aktive ingredienser som gensidighed, inddragelse, følgeskab og det kulturelle element. Det kan
fx være i form af en sundhedsoplysningsaktivitet
med envejskommunikation. Det forudsætter, at
der afsættes ressourcer til rekruttering af kontrolgruppen, ligesom det kræver, at der tilrettelægges
en reel randomiseringsprocedure, dvs. retningslinjer for, hvordan deltagere tilforordnes til enten aktivitetsgruppe eller kontrolgruppe. Randomisering
er vigtigt for at kunne sikre, at variationen mellem
grupperne er tilfældig og ikke systematisk. Hvis
deltagerne selv får lov til at vælge mellem de
to tilbud, vil der med høj sandsynlighed være
systematiske forskelle, som kan mudre billedet af
effekten.

< INDHOLD PORTRÆT / ALICE, DALUM

”
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Det var også godt at tegne og alt muligt andet. At prøve noget
man ikke har prøvet før. Jeg har aldrig prøvet at tegne før.
Alice, Dalum

Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.

PORTRÆT AF ALICE, DALUM
I Dianavænget i Dalum er en gruppe ældre samlet i
beboerhuset til den første Historiecafé. En overdådig
kage med rabarberfyld pyntet med flormelis er sat
midt på bordet, og kaffen bliver sendt rundt. Ved
hjørnet af bordet sidder Alice - en kvinde på 66 år.
Hun bor i Dianavænget og kommer af og til i beboerhuset, hvor hun drikker en kop kaffe eller får sig en
snak med andre beboere. Ved siden af Alice sidder
en spinkel kvinde, og selvom det er første gang de
mødes, taler de allerede om, hvordan de begge sidder
for meget derhjemme. De taler om, at isolationen og
ensomheden sommetider kan blive så slem, at de
helt mister appetitten. Det er heldigvis ikke tilfældet
i dag, og de tager begge et stykke af kagen til deres
kaffe.
Alice er folkepensionist. Hun siger selv, at hun
har nemt ved at isolere sig og at hun sommetider
har svært ved at komme hjemmefra. Nogle gange
glemmer hun, at hun skal noget, og andre gange
kommer hun ikke afsted, fordi der er for mange ting i
hendes hoved. Hvis hun først ikke er kommet afsted
én gang, kommer hun ofte heller ikke afsted næste
gang. Hun har en hund, der giver hende lejlighed
til at gå ture, og hun bor med sin søn, som hun er
meget tæt med, men som snart flytter hjemmefra.
Før hun startede i Historiecaféen og deltog i aktivitetsrækken Livets Små Glæder, var hun begyndt at
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isolere sig mere og mere: ”Hvis man går for sig selv,
så har man bare en hund og en lille verden”. Efter
at have været til et par aktiviteter stoppede Alice
med at komme til både Historiecaféen og Livets Små
Glæder. En af de boligsociale medarbejdere ringede
til hende, da hun begyndte at udeblive, og forklarede Alice, at de savnede hende i fællesskabet. Dette
gav Alice en følelse af, at der var nogen, der tænkte
på hende. Hun begyndte herefter at komme til alle
aktiviteterne i Livets Små Glæder, da det var dem,
hun fandt mest underholdende og udfordrende: ”Det
var også godt at tegne og alt muligt andet. At prøve
noget man ikke har prøvet før. Jeg har aldrig prøvet at
tegne før”. Faktisk fandt Alice ud af, at hun er rigtig
god til at tegne. Alice nød særligt den sidste aktivitetsgang, hvor der var besøg af en bakkesangerinde,
som sørgede for, at der var god stemning, fællessang
og fællesskab.
For Alice har det hjulpet på følelsen af ensomhed
at være med i Livets Små Glæder. Oplevelserne har
gjort hendes humør bedre både under og efter aktiviteterne. Det har gjort en stor forskel for hende, at
hun kom ud og hyggede sig et par timer og oplevede
noget nyt, som hun også kan tænke på, når hun
kommer hjem. Af og til når hun nu er ude at gå eller
cykle, støder hun på nogle af de andre deltagere, og
så stopper de op og får sig en lille snak.

DEL 2

PRAKSISDEL

Del 2 af rapporten henvender sig direkte til jer, der vil skabe aktiviteter for ensomme
ældre eller inkludere ensomme ældre i jeres eksisterende aktiviteter. Del 2 omsætter
viden og erfaringer fra del 1 til praktiske anbefalinger og trinvise guides.
I kapitel 4 præsenterer vi vores aktivitetsskelet, som giver et overblik over, hvordan
I planlægger og afholder aktiviteter, som tager højde for de udfordringer og behov
målgruppen har og oplever. Skelettet består af 6 praktiske elementer.
Kapitel 5 tager skridtet videre og omsætter viden, erfaringer (Del 1) og anbefalinger
(kap. 4, Del 2) til trinvise guides, der hver især kan læses for sig. Der er guides til de
tre mest vellykkede koncepter fra nærværende projekt, og også en guide til jer, der
allerede har planlagt sæsonens aktiviteter, men som gerne vil gøre en ekstra indsats
for at inkludere ensomme ældre.
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GENTAGELSE

INDDRAGELSE

VÆRTSKAB

4

AKTIVITETSSKELETTET

FØLGESKAB

REKRUTTERING

Her præsenterer vi det aktivitetsskelet vi har testet og
tilpasset i løbet af projektet. Skelettet er tænkt som en
guide, I kan benytte, når I skaber jeres aktivitet, så den
tager højde for målgruppens udfordringer og behov.

KULTUREL
KERNE

I kan bruge skelettet til at udvikle og afholde nye aktiviteter, som vi har gjort i nærværende projekt (se guiden
Sådan tilrettelægger I aktiviteter, der er rettet mod ensomme ældre i kapitel 5), eller I kan bruge det til at tilpasse eksisterende aktiviteter til målgruppen (se guiden Sådan inkluderer I ensomme ældre i jeres eksisterende aktiviteter i kapitel
5). Med få tilretninger (fx ved at I lægger vægt på værtskabet og tage hånd om følgeskabet til
aktiviteten) kan I ændre foredragsrækker, læseklubber eller noget helt tredje, så disse aktiviteter i højere grad kan være med til at afhjælpe ensomhed.
Baggrunden for skelettet
Aktivitetsskelettets endelige udformning har vi arbejdet os frem til gennem hele projektet.
Det første udkast til skelettet lå klar efter en analyse af 50 dybdeinterviews med målgruppen i
projektets første fase. Derefter blev skelettets dele tilrettet i samarbejde med projektgrupperne
og med inputs fra projektets styregruppe, eksperter og følgeforsker.
Under idéudviklingen til aktiviteterne er skelettet blevet brugt af projektgruppen som skabelon
for udviklingsarbejdet. Projektgruppen har efterfølgende tilrettelagt og afprøvet aktiviteterne,
og de har her brugt skelettet til at skabe et overblik over aktivitetens forskellige elementer,
som målgruppen kunne give specifik feedback på. Ved hver aktivitetsgang har projektgruppen
prøvet sig frem og sammen med deltagerne undersøgt, hvad der har virket bedst.
Afslutningsvis har projektgruppen og deltagerne bidraget med deres input til skelettets dele
ved at medvirke i evaluerende dybdeinterviews. Resultatet er aktivitetsskelettet, som vi præsenterer i det følgende og som er summeret i figuren på følgende side.
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4.1 KULTUREL KERNE

” Deltagerne kunne godt lide, at der var lidt mere kultur over det, end der er i nogle af ældreklubberne. Og

det er jo ikke finkultur – men der er faldet bemærkninger: ’Der er lidt stil over det’, er der en, der har kommenteret.
Biblioteksmedarbejder, Dalum

Den kulturelle kerne og et bredt kulturbegreb har været det bærende i alle koncepterne. Valget
af kulturelt indhold bør afhænge af lokale forhold. Det er en god idé tage afsæt i bibliotekets
strategi, medarbejderkompetencer og ressourcer.
Biblioteket rummer en omfattende samling af kulturelle produkter og tilbud. Det er en del af de
biblioteksansattes faglighed at udvælge og formidle disse. Biblioteket har en stor force i denne
sammenhæng: Det er et ikke-kommercielt frirum, hvor det er trygt og rart at mødes og være
fælles om et velvalgt og formidlet kulturelt indhold.

Anbefalinger
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>

Tag udgangspunkt i det lokale biblioteks strategi og styrker.

>

Vælg emner, som biblioteket nemt kan finde indhold og samarbejdspartnere til.

>

Find blandt disse emner frem til det, som appellerer til målgruppen – i vores
projekt har det fx været lokalhistorie, mekanik/teknologi og musik m.m.

4.2 REKRUTTERING

” De ringede til mig fra biblioteket, da det skulle til at begynde. Det er rart, der er nogen, der ringer … Telefonen ringer jo ikke så meget, så det er da rart, når den ringer!
Ove, deltager, Varde

Rekruttering dækker over en opsøgende og målrettet indsats, hvor både biblioteksmedarbejdere,
boligsociale medarbejdere og andre aktører kontakter relevante deltagere og inviterer dem til aktiviteten på en måde, der gør dem trygge ved at skulle deltage og giver dem lyst til at komme igen.
En ihærdig og målrettet rekruttering er afgørende for at få fat i de ældre, som trænger til og har
lyst til at indgå i nye fællesskaber. De har ofte svært ved selv at tage initiativ til at komme afsted. Det er hos denne gruppe af ældre, at den primære rekrutteringsindsats skal ligge, selvom
man må formode, at aktivitetens indhold også vil appellere til andre ældre, som allerede har et
godt netværk og ressourcer til at opsøge fællesskaber og aktiviteter.
Når biblioteket laver aktiviteter for en bestemt målgruppe, er det nødvendigt at sikre sig, at man
får fat i de rette deltagere. Det gør man ved at tale med de ældre, få en dialog om deres forventninger til aktiviteten, og hvad de vil have ud af at være med. Projektgruppen skal i denne samtale lægge vægt på, at aktiviteten er for dem, som har lyst og behov for at indgå i et nyt fællesskab, og som gerne vil udvide deres netværk og få flere venner og bekendte.
Rekrutteringen ligger hovedsageligt før aktivitetsrækken går i gang, men man kan også rekruttere løbende, hvis der er behov for flere deltagere i målgruppen. Man kan fx bede deltagerne
tage en nabo med.
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>

Det optimale deltagerantal er 10-15. Der er ofte afbud, så rekruttér lidt flere.

>

En fordeling, hvor størstedelen er ensomme, er optimal. Andre fordelinger kan
også fungere, men det kræver, at værten er særlig opmærksomhed på de ensomme i gruppen.

>

Se i bilaget med rekrutteringsredskabet, hvordan I evt. kan screene den enkelte
ældre for graden af ensomhed (se bilag 6.7).

>

Gør tilmelding obligatorisk, så I kan følge op og vurdere deltagerantal og -fordeling. Hold evt. et uforpligtende formøde, hvor I kan introducere til og fortælle om
aktiviteten som en del af rekrutteringsindsatsen.

>

Opsøg de ældre personligt. Opsøg ældre ved deres hjem, på væresteder, i seniorklubber, på biblioteket m.v. Opsøg de ældre personligt. Opsøg ældre ved deres
hjem, på væresteder, i seniorklubber, på biblioteket mv. (brug evt. rekrutteringsskemaet. Se bilag 6.7).

>

Få hjælp fra naboer og andre beboere til at udpege ældre i målgruppen.

>

Kommunikér indhold, målgruppe og rammer kort og præcist.

>

Understreg ambitionen om fællesskab og gode oplevelser sammen med andre.

>

Brug ikke negativt ladede ord som ”ensom” og ”ensomhed”, da det kan afskrække. Brug i stedet positive vendinger (fx ’Vi vil gerne hjælpe flere ældre ud af
stuen og ind i nye fællesskaber.’)

>

Uddel en flyer eller seddel med information til potentielle deltagere. Notér navn
og telefonnummer (se inspiration i bilag 6.10., 6.11 og 6.12).

>

Skab omtale i forskellige medier (se inspiration til hvordan i bilag 6.8 og 6.9).

>

Tilpas rekrutteringen undervejs.

4.3 FØLGESKAB

” Jeg ringede til Alice, fordi hun ikke dukkede op et par gange. Hun fortalte mig, at hun havde svært ved at
komme afsted. Så sagde jeg, at vi savnede hende. Det gjorde en forskel, at jeg ringede, og at jeg sagde, at
fællesskabet manglede hende. Og så kom hun faktisk resten af tiden!

Boligsocial medarbejder, Dalum

Følgeskab rettet mod ensomme ældre handler om at støtte et menneske til at komme ud af sine
vante rammer og sørge for, at vedkommende er tryg ved at klare både udrejsen og hjemrejsen.
Tovholderen eller de boligsociale medarbejdere kan hjælpe med at planlægge transporten.
Man kan fx sørge for, at de har nogen at følges med. Følgeskab indebærer også den opfølgende
indsats, der skal til, for at deltagerne kommer igen. Det kan man gøre ved at ringe dem op dagen
efter en aktivitet, hvis de ikke dukkede op, og spørge om de kommer næste gang.
Deltagerne føler sig velkomne og taget hånd om, når værterne er opmærksomme på, om de
kommer sikkert til og fra aktiviteterne. Det virker bedst, hvis værterne kan støtte deltagerne til
på sigt selv indbyrdes at planlægge at følges med hinanden eller at tage naboen med.
De første gange er det en god idé at ringe rundt til deltagerne og huske dem på arrangementet.
Det er især vigtigt, hvis der er ændringer i programmet. Det kan også være nødvendigt at tage
kontakt til ældre, hvis projektgruppen opdager, at de er ved at falde fra eller ikke har været til
aktiviteten et par gange.

Anbefalinger:
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>

Afklar behov for hjælp til transport. Informér fx om bus og flextrafik. Arrangér
at deltagerne kører sammen.

>

Hav samme mødested hver gang, selv hvis arrangementet foregår ude af huset.

>

Afsæt tid til at have løbende kontakt med deltagerne. Ring 1-2 dage før og påmind deltagerne om arrangementet.

>

Fasthold en kerne af ældre deltagere med behov for fællesskab og netværk, som
kommer igen og igen.

>

Tag kontakt til de ældre deltagere, som ikke møder op, og undersøg hvorfor.

4.4 VÆRTSKAB

” Værtskab er ikke kun høflighed, det er også at være villig til at lære og ikke bare synes, at det, man kan i

forvejen, er godt nok. Vi har i biblioteket arbejdet med værtskab de sidste år, men ikke ret grundigt, kan
jeg nu se. Vi har ikke været særligt målgruppespecifikke, ud over at vi har lært, at vi skal hilse, når folk
kommer ind ad døren. I det her projekt har det været så væsentligt at lære fra gang til gang og at træde ud
af rollen som en funktion – man er nødt til at være et menneske.

Biblioteksmedarbejder, Skælskør

Værtskab har både en praktisk og en social side. Den praktiske side af værtskabet indebærer at
tage ansvar for at skabe gode fysiske rammer. Det kan være at opsætte stole og borde, så der er
plads til alle, og så der bliver taget hensyn til deltagere, som hører eller ser dårligt. Det indebærer også at sørge for adgang til toiletter, og at dårligt gående kan få adgang til lokalet. Disse
praktiske hensyn medfører, at deltagerne føler sig godt tilpas og ikke bekymrer sig om, hvorvidt
de kan deltage på lige fod med de andre.
Den sociale side af værtskab sætter fokus på relationer mellem deltagere, værter og oplægsholdere. Især når deltagerne ankommer, i pauserne og når deltagerne skal afsted, er det relevant at
være en social vært. Velkomsten er afgørende for, om deltagerne føler sig godt tilpas. I pauserne
skal værten facilitere, at deltagerne kan snakke med hinanden og drøfte det, der er sket til arrangementet. Ved at tage afsked høfligt og personligt, kan værten være med til at sikre, at deltagerne har lyst og føler sig forpligtet til at vende tilbage.
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>

Sørg for at den samme vært er til stede hver gang. Værterne skal være sociale,
synlige og lettilgængelige for deltagerne.

>

Tag hensyn til ældre med funktionsnedsættelse, fx dårligt gående, ældre med
nedsat syn eller hørelse samt kørestolsbrugere.

>

Giv hånd til hver deltager. Lær deltagernes navne at kende og brug navneskilte.

>

Gør aktivitetens program og rammer tydelige for enhver. Lav fælles velkomst og
afslutning med små ritualer.

>

Styr samtalen så alle kommer til orde. Det er ikke uhøfligt, at en vært venligt
afbryder en deltager, der fylder meget. Tværtimod kan det skabe et rum, hvor der
er plads til, at alle bliver hørt.

>

Undgå klikedannelse og faste pladser ved at ændre på bordopstillingen eller få
deltagerne til at sætte sig på en ny plads.

>

Sæt en ekstra halv time af, hvis nogle af deltagerne har lyst til at blive. Skynd jer
ikke med oprydningen.

>

Servér kaffe og kage eller lignende. Det skaber god stemning og noget at tage
sig til i pausen.

>

Brug forplejningen til at skabe social interaktion. Fx ved at sende noget rundt
eller lave tag-selv-kaffe, der giver folk mulighed for at snakke med nogle andre,
end dem de sidder med.

4.5 INDDRAGELSE

” Det betyder meget, at man bliver lagt mærke til. Og at når man siger noget, så bliver der også lyttet til én.
Så føler man, at man er med.

Esther, deltager, København S

Der skal være fokus på at inddrage de ældre deltagere aktivt i forløbet, både i forbindelse med
de praktiske ting, i aktivitetens kulturelle indhold og i planlægningen og udvælgelsen af de
kommende aktiviteter.
Ved at inddrage deltagerne i aktivitetens indhold sikrer værten, at de føler sig hørt. Det kan man
gøre enten ved, at oplægsholderen inddrager deltagerne undervejs, eller ved at værten spørger
ind og sørger for at få deltagernes viden, holdninger og personlige fortællinger i spil. Jo mere
personlig og konkret oplægsholderen er, desto lettere kan deltagerne forholde sig til det, der
bliver fortalt, bidrage med deres egen viden og dermed deltage aktivt i fællesskabet. Udflugter,
fællessang, at skabe noget sammen eller lære noget nyt i fællesskab virker også inkluderende,
dels fordi man deltager i en situation på lige vilkår, og dels fordi man bagefter har en fælles
oplevelse, man kan tale om.
Ved at inddrage de ældre i planlægningen af kommende aktiviteter øger man deres ejerskab og
lyst til at dukke op til fremtidige arrangementer. Deltagerne bliver mere interesserede i at komme, når de selv har været med til at påvirke eller direkte bestemme aktivitetens indhold. Det
kan sikre, at de kommer igen og efterhånden selv kan stå for nogle dele af aktiviteterne.
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>

Læg op til, at deltagerne deler personlige oplevelser, erindringer, erfaringer og
viden med hinanden.

>

Inddrag deltagerne i planlægningen (fx valg af indhold til kommende arrangementer, forslag til oplægsholdere eller udflugter).

>

Sørg for fælles oplevelser som fællessang, udflugter og koncert.

>

Inkorporér små aktiverende elementer. Det kan være en leg, en quiz eller en
runde, hvor alle fortæller noget.

>

Læg god tid ind til pauser, fx en lang pause på 20-30 minutter og to små pauser
på 5 minutter ved en samlet varighed på 2-2,5 timer for aktivitetsgangen. Den
afslappede samtale opstår i pauserne, hvor deltagerne kan lære hinanden bedre
at kende.

>

Udnyt de ældres ressourcer i aktiviteterne. Giv dem små praktiske opgaver eller
lad dem bidrage med indhold.

>

Spørg deltagerne enkeltvis eller i plenum, om der er noget, man kunne gøre
anderledes næste gang (brug evt. evalueringsskema. Se bilag 6.3 og 6.4).

>

Find personer blandt lokale aktører eller deltagerne selv, som har ressourcer til
at køre eller hjælpe med at køre aktiviteten videre.

4.6 GENTAGELSE

” Det er næsten blevet rutinepræget for de ældre at komme her om formiddagen. Jeg kan mærke, de har fået
en fornemmelse af at høre til og høre sammen. Vi havde tænkt på forhånd, at otte uger var lidt kort tid til
at kigge på gruppedannelse, men det har jo virket!

Biblioteksmedarbejder, Varde

For at skabe en følelse af fællesskab er det nødvendigt at have en vis frekvens i arrangementerne, fx 2-4 arrangementer om måneden. Det er en fordel, hvis arrangementerne ligger på det
samme tidspunkt, både dag og tidspunkt.
En høj grad af inddragelse er med til at gøre aktiviteterne bæredygtige, eftersom deltagerne får
lyst til at blive ved med at møde op og efterhånden kan overtage opgaver. Når deltagerne kan
stå for nogle dele af aktiviteterne selv, kan værterne aflastes og deres tidsforbrug reduceres.
Aktiviteterne kræver ikke den store økonomi. Hvis biblioteket lægger lokaler og faciliteter til, begrænser udgifterne sig til forplejning, forberedelse og oplægsholdere. Honorar til oplægsholdere
kan begrænses, hvis biblioteket og de boligsociale medarbejdere allierer sig med lokale aktører.

Anbefalinger:
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>

Lav en serie af aktivitetsgange. Fx 1 arrangement hver uge i otte uger eller
mere, så deltagerne kommer til at kende hinanden. Herefter fx 2 arrangementer
hver måned, hvor biblioteket/boligsociale medarbejdere står for det ene, mens
deltagergruppen selv står for det andet.

>

Lav en serie af aktivitetsgange, så deltagerne kommer til at kende hinanden.
Skru herefter ned for frekvensen og lad deltagergruppen selv stå for aktiviteten
hver anden gang.

>

Afhold aktiviteten på samme tidspunkt hver gang. Både formiddag (helst efter
kl. 10:00, så de ældre ikke skal for tidligt op) og eftermiddag (helst senest til kl.
16:00, så de ældre kan nå hjem inden mørkets frembrud) fungerer. Sørg for at
navigere uden om spisetider og populære aktiviteter i området.

>

Afhold aktiviteter med samme varighed hver gang. Mellem 2 og 2,5 timer er
bedst. Slut det programsatte indhold til tiden. Særlige arrangementer som en
udflugt, kan være længere, men det skal afstemmes med deltagerne først.

>

Brug samme struktur hver gang. Det kan være et fast ankomstritual, et oplæg,
en længere pause, en fælles samtale og et fast afsluttende ritual.
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PORTRÆT / LISSIE, VARDE

”

Jamen hvis man sådan kommer i snak om, at man har nogle
fælles interesser udover det, som den pågældende
aktivitet handler om. Så kunne det jo godt være, man kunne
finde ud af at gøre det sammen.
Lissie, Varde

120

Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.

PORTRÆT AF LISSIE, VARDE
På Varde Bibliotek er salen fyldt med ældre, der har
kaffe i den ene hånd og en muffins i den anden. Til
dagens Historiecafé er der et foredrag om bunkere
på programmet, og deltagerne er mødt talstærkt
op. Inde mellem bøgerne står et lille bord og to stole
foran et vindue. På stolene sidder to kvinder, og
omkring dem er der en caféagtig stemning. En af
disse kvinder er Lissie, der er faldet i snak med en af
de andre deltagere. De to har begge været trofaste
deltagere i Historiecaféen.
Lissie er 62 år gammel og bor i Varde. Det er en del af
hendes daglige rutine, at hun kommer på biblioteket
og læser avisen. Hun kommer også på værestedet
Paraplyen hver dag og spiser sin middagsmad. Selvom Lissie har boet i Varde i mange år, er hendes netværk lille. Hun har nogle få gode venner, hvoraf den
ene bor i Varde. Før hun begyndte i Historiecaféen,
tilbragte hun primært tid med sin mor, som hun
besøgte mindst hver anden dag. Moren havde været
syg i en lang periode, hvilket har optaget meget af
Lissies tid og forhindret hende i at tage på længere
udflugter.
Da Lissie begyndte at komme til Historiecaféen,
beskrev hun ikke sig selv som ensom, men hun op-
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levede, at hun nogle gange var lidt udenfor i sociale
sammenhænge. Kort efter Historiecaféen begyndte,
døde Lissies mor, og hun begyndte i højere grad at
føle et savn efter bekendtskaber og et ønske om
at møde nogen, som hun kunne gøre ting sammen
med: ”Jamen hvis man sådan kommer i snak om, at
man har nogle fælles interesser udover det, som den
pågældende aktivitet handler om. Så kunne det jo
godt være, man kunne finde ud af at gøre det sammen.” Til Historiecaféen faldt Lissie i snak med nogle
af de andre deltagere i pauserne, men det er endnu
ikke blevet til mere. På trods af det, har hun nydt at
deltage i Historiecaféen. Oplæggene, som hun synes,
har været spændende, og pauserne, der har givet
mulighed for at snakke over en kop kaffe, har hjulpet
på hendes humør.
Et stykke tid efter Historiecaféens afslutning regner
Lissie stadig med, at Historiecaféen kan give hende
anledning til at danne de bekendtskaber, hun savner.
Hun tror på, at hun kan få et større netværk, hvis
Historiecaféen fortsætter: ”Man kan jo ikke vide om
nogle af dem, der har været med til det her, også
dukker op til efteråret”. Hun ønsker, det bliver et
længere forløb, så hun kan få mulighed for at lære
nogle af de øvrige deltagere bedre at kende.
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GUIDES

5.1

INTRODUKTION

Her følger fem guides, som du kan bruge som støtte og inspiration til at arbejde mere målrettet
med at afhjælpe ensomhed hos ældre, når I afholder aktiviteter.
GUIDE A: Afhjælp ensomhed i jeres eksisterende aktiviteter. Denne guide viser hvordan I
kan tilpasse en aktivitetsrække, der allerede er i gang eller planlagt i jeres arrangementsprogram, så den bliver mere tilgængelig og virkningsfuld for målgruppen.
GUIDE B: Lav nye aktiviteter, der afhjælper ensomhed. Denne guide kan bruges hvis I vil
starte en ny aktivitetsrække op.

De følgende tre guides er lavet som en rettesnor for dig, der ønsker at igangsætte et af de tre
konkrete aktivitetskoncepter, vi har udviklet i projektet. De skal bruges sammen med guide B.
GUIDE B1: Historiecaféen er for jer, som gerne vil afholde en aktivitet, der har en meget høj

tiltrækningskraft på ældre, og hvor det er oplagt at samarbejde med eksempelvis Lokalhistorisk Arkiv. Konceptet har et tydeligt tema og en form, som giver plads til oplæg, men også gode
muligheder for inddragelse af deltagerne, fx ved at de deler erindringer og viden.

GUIDE B2: Lyttecaféen er for jer, der gerne vil tage udgangspunkt i formidling af litteratur. Her

er omdrejningspunktet for hver aktivitetsgang et stykke udvalgt litteratur, som læses op af en
vært eller en oplægsholder.

GUIDE B3: Mænd og Mekanik er for jer, der gerne vil arbejde specifikt med mænd. Temaet mekanik og teknologi giver samtidig mulighed for at understøtte digital dannelse, og for at præsentere de ældre mænd for bibliotekets maker space.
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GUIDE A: AFHJÆLP ENSOMHED I JERES
EKSISTERENDE AKTIVITETER
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AFHJÆLP ENSOMHED I JERES EKSISTERENDE AKTIVITETER

Denne guide er til biblioteker, der allerede har næste sæsons program på plads, men som vil
gøre noget ekstra for at inkludere ensomme ældre deltagere i udvalgte aktiviteter. Det er vigtigt
at forholde sig aktivt til de seks dele i aktivitetsskelettet: Kulturel kerne, rekruttering, følgeskab,
værtskab, inddragelse og gentagelse.

SÅDAN FORBEREDER I AKTIVITETEN
Vælg en tovholder
• Vælg en fast tovholder, der står for at realisere jeres indsats om at få ensomme
ældre til at deltage i bibliotekets aktiviteter.

Udvælg aktiviteter
• Tovholderen kan holde et møde med udvalgte kollegaer, der kan hjælpe med at
beslutte hvilke af jeres planlagte aktiviteter, der egner sig til ensomme ældre.
• Her bør I tage hensyn til:
• At aktivitetens emne appellerer til ældre.
• At der er eller kan planlægges elementer, som inddrager deltagerne.
Her er det optimalt, hvis deltagerantallet er lavt, fx 12-15 i alt, da det
skaber en intim stemning.
• At der ikke bør være for lang tid mellem aktiviteterne, men optimalt
set en aktivitet hver eller hver anden uge.
• At aktivitetens tidspunkt kan være om formiddagen (helst efter kl.
10:00) eller om eftermiddagen, men bør være slut inden kl. 16:00. Sørg
dog for at navigere uden om spisetider og andre populære aktiviteter i
området.
• At aktiviteternes varighed hverken er for kort eller lang, optimalt set
2-2,5 time, og at det programsatte forventes at slutte til tiden. Særlige
arrangementer, fx en udflugt kan være længere, men det skal afstemmes med deltagerne først.
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Instruér oplægsholdere i inddragelse
• Giv en instruktion til den eller dem, der står for indholdet i aktiviteten, fx en
oplægsholder, i at lave inddragelse, der tager hensyn til de ensomme ældre.

Kontakt samarbejdspartnere
• Skab et overblik over mulige samarbejdspartnere (se inspiration til dette i bilag
6.6) og over hvilke delopgaver, som de hver især kan hjælpe med.
• Se i bilaget med rekrutteringsredskabet, hvordan I evt. kan screene den enkelte
ældre for graden af ensomhed (se bilag 6.7).
• Få deres hjælp til rekruttering og følgeskab.

Rekruttér deltagere
• Gå efter, at der er nogle ensomme ældre hver gang og helst de samme, så deltagerne kan komme til at se sig selv som en del af en gruppe. Der er ofte afbud fra
ensomme ældre, så rekruttér 8 hver gang, hvis 6 er målet.
• Gør tilmelding obligatorisk, så I kan følge op og vurdere deltagerantal og –fordeling. Hold evt. et uforpligtende formøde, hvor I kan introducere til og fortælle om
aktiviteten som en del af rekrutteringsindsatsen.
• Opsøg de ældre personligt. Opsøg dem ved deres hjem, på væresteder, i seniorklubber, på biblioteket m.v. (brug evt. rekrutteringsskemaet. Se bilag 6.7).
• Få hjælp fra naboer og andre beboere til at finde ældre i målgruppen.
• Kommunikér indhold, målgruppe og rammer kort og præcist.
• Understreg ambitionen om fællesskab og gode oplevelser sammen med andre.
• Brug ikke negativt ladede ord som ”ensom” og ”ensomhed”, da det kan afskrække. Brug i stedet i positive vendinger som ”Vi vil gerne hjælpe flere ældre ud af
stuen og ind i nye, lokale fællesskaber.”
• Uddel en flyer, brochure eller en seddel med information til potentielle deltagere.
Notér navn og telefonnummer (se inspiration i bilag 6.10., 6.11 og 6.12).
• Tilpas rekrutteringen undervejs.
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SÅDAN INKLUDERER I
Gør klar
• Ring rundt til de tilmeldte og mind dem om aktiviteten. Ring få dage før aktiviteten starter.
• Afklar behov for hjælp til transport. Informér om bus og flextrafik. Arrangér
fælleskørsel deltagerne imellem.
• Tag hensyn til ældre med funktionsnedsættelse, fx dårligt gående, ældre med
nedsat syn eller hørelse samt kørestolsbrugere.

Tag imod de ældre
• Mød tidligt, så I er klar til at byde deltagerne velkommen.
• Hav samme mødested hver gang (fx i bibliotekets foyer), selv hvis arrangementet foregår ude af huset.
• Sørg gerne for, at den samme vært er til stede hver gang. Værterne skal være
sociale, synlige og tilgængelige.
• Giv hånd til hver deltager. Lær deltagernes navne at kende og brug navneskilte.
• Gør aktivitetens program og rammer tydelige. Lav fælles velkomst med små
ritualer i form af en fællessang eller en enkel navneleg.
• Forklar kort kulturen på et bibliotek, så deltagerne føler sig trygge i huset (fx at
det er ’nutidens forsamlingshus’, hvor man mødes og taler sammen).
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Inddrag de ældre
• Som vært på biblioteket og som eksisterende deltager skal man tage godt imod
nye deltagere, inddrage dem i samtalerne og introducere dem til andre deltagere.
• Læg op til, at deltagerne deler personlige oplevelser, erfaringer og viden med
hinanden.
• Sørg for fælles oplevelser som fællessang, udflugter, koncert m.v.
• Inkorporér små aktiverende elementer. Det kan være en leg, en quiz eller en
runde, hvor alle fortæller noget.
• Læg god tid ind til pauser, fx en lang pause på 20-30 minutter og to små pauser
på 5 minutter ved en samlet varighed på 2-2,5 timer for arrangementet. I pauserne opstår den afslappede samtale, hvor deltagerne kan lære hinanden bedre
at kende.
• Styr samtalen, så alle kommer til orde. Det er ikke nødvendigvis uhøfligt, at en
vært afbryder en deltager, der fylder meget. Tværtimod kan det skabe rum for,
at alle bliver hørt.
• Servér kaffe og kage eller lignende. Det skaber god stemning og noget at tage
sig til i pausen.
• Brug forplejningen til at skabe social interaktion. Send fadene rundt eller lave
tag-selv-kaffe, der giver folk mulighed for at snakke med nogle andre end dem,
de sidder med.

Før de ældre tager afsted
• Spørg udvalgte deltagere eller i plenum, om der er noget, tovholderen, biblioteket eller de boligsociale medarbejdere kunne gøre anderledes næste gang (brug
evt. evalueringsskema. Se bilag 6.3).
• Lav fælles afslutning med små ritualer, fx at alle giver hinanden hånden eller at I
synger en afskedssang.
• Sæt en ekstra halv time af, hvis nogle af deltagerne har lyst til at blive længere.
Vær ikke hastig med oprydningen.
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SÅDAN GENTAGER I INKLUSIONEN
Ret til og lav forbedringer
• Inkorporer deltagernes input og jeres egne ideer (brug evalueringsskema. Se
bilag 6.3).
• Undgå klikedannelse og faste pladser ved at ændre på bordopstillingen eller
prøv at få deltagerne til at placere sig nye steder i lokalet engang imellem.

Fasthold deltagerne
• Fasthold en kerne af ældre med behov for fællesskab og netværk, som kommer
igen og igen. Brug bilag 6.5 til at holde overblik over deltagerne.
• Ring 1-2 dage før og påmind deltagerne om arrangementet.
• Tag kontakt til de ældre, hvis de ikke møder op, og undersøg hvorfor. Det giver
jer input til ændringer og gør, at de ældre føler sig værdsatte som en del af fællesskabet.

Gør aktiviteten selvkørende
• Udnyt de ældre deltageres ressourcer og kompetencer i aktiviteterne. Giv dem
små praktiske opgaver eller lad dem bidrage med indhold.
• Find personer blandt lokale aktører eller deltagerne, som kan køre eller hjælpe
med at køre aktiviteten videre.
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GUIDE B: LAV NYE AKTIVITETER, DER
AFHJÆLPER ENSOMHED
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LAV NYE AKTIVITETER, DER AFHJÆLPER ENSOMHED

Her er en guide til, hvordan I kan forberede, afholde og gentage aktiviteter for ældre, der oplever
ensomhed. Guiden er også et hjælperedskab til aktiviteterne Historiecaféen, Lyttecaféen og
Mænd og Mekanik.

SÅDAN FORBEREDER I AKTIVITETEN
Hold et møde i projektgruppen
• Brainstorm på idéer til indhold.
• Vælg emner, som biblioteket nemt kan finde indhold og samarbejdspartnere til.
Tag fx udgangspunkt i det lokale biblioteks strategi og ressourcer.
• Find emner, der appellerer til ældre.
• Brainstorm på idéer til oplægsholdere/andre, der kan hjælpe med indhold.
• Brainstorm på idéer til inddragende elementer.
• Beslut frekvens.
• Lav en serie af aktivitetsgange, der tager hensyn til de ressourcer, som
I kan afsætte i den kommende periode. Det kunne fx være 1 arrangement hver uge i otte uger, så deltagerne ses ofte nok til at komme til
at kende hinanden. Herefter kunne det fx være 2 arrangementer hver
måned (over en periode), hvor biblioteket/boligsociale medarbejdere
står for det ene, mens deltagergruppen selv står for det andet.
• Beslut tidspunkt og varighed.
• Afhold aktiviteten på samme tidspunkt hver gang. Både formiddag
(helst efter kl. 10:00, så de ældre ikke skal for tidligt op) og eftermiddag
(helst senest til kl. 16:00, så de ældre kan nå hjem inden mørkets frembrud) fungerer. Sørg for at navigere uden om spisetider og populære
aktiviteter i området.
• Afhold aktiviteter med samme varighed hver gang (fx mellem 2 og 2,5
timer). Slut det programsatte indhold til tiden. Særlige arrangementer,
fx en udflugt, kan være længere, men det skal afstemmes med deltagerne først.
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Planlæg aktivitetsrækken
• Læg et program (brug evt. planlægningsskemaet, se bilag 6.2).
• Vælg tema for hver aktivitetsgang.
• Brug samme struktur på forløbet hver gang (fx med et fast ankomstritual, et
oplæg, en længere pause, en fælles samtale og et fast afsluttende ritual).
• Vælg en fast tovholder.
• Kontakt samarbejdspartnere.
• Få deres hjælp til rekruttering.
• Få deres hjælp til indhold, fx som oplægsholder.
• Instruér eventuelle oplægsholdere i at inddrage deltagerne.

Rekruttér deltagere
• Det optimale deltagerantal er 10-15. Der er ofte afbud, så rekruttér lidt flere.
• En fordeling, hvor størstedelen er ensomme, er optimal. Andre fordelinger kan også fungere,
men kræver at værten er særlig opmærksomhed på de ensomme ældre.
• Se i bilaget med rekrutteringsredskabet, hvordan I evt. kan screene den enkelte ældre for
graden af ensomhed.
• Gør tilmelding obligatorisk, så I kan følge op og vurdere deltagerantal og -fordeling. Hold evt. et uforpligtende formøde, hvor I kan introducere til og fortælle om
aktiviteten som en del af rekrutteringsindsatsen.
• Opsøg de ældre personligt. Opsøg ældre ved deres hjem, på væresteder, i seniorklubber, på biblioteket m.v. (brug evt. rekrutteringsskemaet. Se bilag 6.7).
• Få hjælp af fx naboer og andre beboere til at udpege ældre i målgruppen.
• Kommunikér indhold, målgruppe og rammer kort og præcist.
• Understreg ambitionen om fællesskab og gode oplevelser sammen med andre.
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• Brug ikke negativt ladede ord som ”ensom” og ”ensomhed”, da det kan afskrække. Brug i stedet i positive vendinger (fx ’Vi vil gerne hjælpe flere ældre ud af
stuen og ind i nye, lokale fællesskaber.’)
• Uddel en flyer, brochure eller en seddel med information til potentielle deltagere
(se inspiration i bilag 6.10., 6.11 og 6.12). Skriv navn og telefonnummer ned.
• Skab omtale i forskellige medier (se inspiration til hvordan i bilag 6.8 og 6.9).
• Tilpas rekrutteringen undervejs.

SÅDAN AFHOLDER I AKTIVITETEN
Gør klar
• Ring rundt til de tilmeldte og mind dem om aktiviteten. Ring få dage før aktiviteten starter.
• Afklar behov for hjælp til transport. Informér om bus og flextrafik. Arrangér
fælleskørsel deltagerne imellem.
• Tag hensyn til ældre med funktionsnedsættelse, fx dårligt gående, ældre med
nedsat syn eller hørelse samt kørestolsbrugere.

Tag imod de ældre
• Mød tidligt, så I er klar til at byde deltagerne velkommen – ældre er tit i god tid.
• Hav samme mødested hver gang (fx i bibliotekets foyer), selv hvis arrangementet foregår ude af huset.
• Sørg gerne for, at den samme vært er til stede hver gang. Værterne skal være
sociale, synlige og tilgængelige for deltagerne.
• Giv hånd til hver deltager. Lær deltagernes navne at kende og brug evt. navneskilte.
• Gør aktivitetens program og rammer tydelige for enhver. Lav fælles velkomst
med små ritualer, fx en fællessang eller en enkel navneleg.
• Forklar kort kulturen på et bibliotek, så de føler sig hjemme i rammen (fx at det
er ’nutidens forsamlingshus’, hvor man mødes og taler sammen).
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Inddrag de ældre
• Læg op til, at deltagerne deler personlige oplevelser, erfaringer og viden med
hinanden.
• Sørg for fælles oplevelser som fællessang, udflugter, koncert m.v.
• Inkorporér små aktiverende elementer (fx en leg, en quiz eller en runde, hvor
alle fortæller noget).
• Læg god tid ind til pauser (fx en lang pause på 20-30 minutter og to små pauser
på 5 minutter ved en samlet varighed på 2-2,5 timer for arrangementet). Det er
i pauserne, den afslappede samtale opstår, hvor deltagerne kan lære hinanden
bedre at kende.
• Styr samtalen, så alle kommer til orde. Det er ikke nødvendigvis uhøfligt at en
vært afbryder en deltager, der fylder meget. Tværtimod kan det skabe rum for,
at alle bliver hørt.
• Servér kaffe og kage eller lignende. Der skaber god stemning og noget at tage
sig til i pausen. Det er også en god grund for målgruppen til at dukke op.
• Brug forplejningen til at skabe social interaktion. Fx ved at sende noget rundt
eller lave tag-selv-kaffe, der giver deltagerne mulighed for at snakke med nogen
andre end dem, de sidder med.

Før de ældre tager afsted
• Spørg udvalgte deltagere eller i plenum, om der er noget, som kunne gøres anderledes næste gang (brug evt. evalueringsskema. Se bilag 6.3 og 6.4).
• Lav fælles afslutning med små ritualer, fx at alle giver hinanden hånden eller at I
synger en afskedssang.
• Sæt en ekstra halv time af, hvis nogle af deltagerne har lyst til at blive længere.
Vær ikke hastig med oprydningen.
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SÅDAN GENTAGER I AKTIVITETEN
Ret til og lav forbedringer
• Inkorporér deltagernes input og jeres egne idéer (brug evalueringsskema. Se
bilag 6.3).
• Undgå klikedannelse og faste pladser ved at ændre på bordopstillingen eller
prøv at få deltagerne til at placere sig på nye pladser.

Fasthold deltagerne
• Fasthold en kerne af ældre deltagere med behov for fællesskab og netværk, som
kommer igen og igen. Brug bilag 6.5 til at holde overblik over deltagerne.
• Ring 1-2 dage før og påmind deltagerne om arrangementet.
• Tag kontakt til de ældre, hvis de ikke møder op og undersøg hvorfor. Det giver jer
input til ændringer og gør, at de ældre føler sig værdsatte som en del af fællesskabet.

Gør aktiviteten selvkørende
• Udnyt de ældre deltageres forskellige ressourcer og kompetencer i aktiviteterne.
Giv deltagerne små praktiske opgaver (som fx at lave kaffe eller at dække bord)
eller lad dem bidrage med indhold (fx et kort oplæg eller et aktiverende element).
• Inddrag deltagerne i planlægningen (fx valg af indhold til kommende arrangementer, forslag til oplægsholdere eller udflugter).
• Find personer blandt lokale aktører eller deltagerne selv, som har ressourcer til
at køre eller hjælpe med at køre aktiviteten videre.
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GUIDE B1: HISTORIECAFÉEN
FORTÆLLINGER OG SAMVÆR OM DE GODE
GAMLE DAGE I VORES BY
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HISTORIECAFÉEN

Historiecaféen har et stort potentiale for at skabe nye netværk blandt ældre. Når der er lokalhistorie på programmet, er det oplagt at dele egne minder og på den måde lære hinanden at kende.
At være alene med sin livshistorie kan føre til ensomhed. Det at tale om sin fortid giver mulighed
for at dele sit indre liv med andre mennesker og for at reflektere over, hvor man er på vej hen.
Historiecaféen kan lindre følelsen af at være alene i verden.

Konceptets kerne er et fællesskab hvor der dykkes ned i lokale historiske fortællinger fra egnen kombineret med deltagernes egne erindringer. Konceptet er derudover
kendetegnet ved:
• Hver gang holder en oplægsholder et oplæg om et lokalhistorisk emne og deler
sine personlige erfaringer eller viden med deltagerne.
• Emnerne skal fungere som afsæt til at aktivere de ældres egne er- indringer.
Der er således tale om fortællinger fra ca. 1930 og frem.
• Fortællinger må gerne understøttes af forskellige medier såsom fysiske genstande, film, musik, litterære tekster, billeder etc.
• Oplægsholderen og/eller aktivitetens vært skal hver gang facilitere, at dagens
oplæg afføder en samtale blandt deltagerne. Dette kan eksempelvis gøres ved,
at oplægget afsluttes med spørgsmål, der igangsætter diskussion. Målet er, at
alle deltagere har lyst til at deltage i samtalen.
• Indholdet i konceptet har fx været byvandring, foredrag ved det lokalhistoriske
arkiv, sejltur med et blik på byen fra vandsiden og et arrangement med musik
fra 50erne og 60erne.

Inspiration til indhold
• Emnerne kan være livs-, lokal- og bydelshistorier, som helst er foregået inden
for de ældre deltageres egen livsperiode (dvs. ca. 1930 og frem).
• Emnerne skal kunne aktivere de ældres egne erindringer. Vælg temaer, som
lægger sig tæt op ad det, deltagerne selv har oplevet, og som de kan spejle sig i.
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Herunder kan I finde øvrig inspiration til indhold:
• Byens lokalhistorie med en kort byvandring i et udvalgt område, hvor alle kan gå med.
• Lokal bygningshistorie med oplæg. Hvem har boet her? Hvad har denne bygning
været brugt til gennem tiden? Hvad er historien bag gadenavnet? Hvad har
ligget her i kvarteret/på vejen?
• Tag på udflugt til en seværdighed i nærheden, fx en herregård eller en kirke,
eller evt. en bustur eller sejltur. Selvom de ældre har boet længe i området, har
det værdi at opleve nærområdet på nye måder.
• Musikalske minder. Spil musik og syng sange, som deltagerne kan huske fra
deres barndom og ungdom.
• Det lokale arbejderliv med oplæg fra fx en fabriksarbejder og samtaler om deltagernes arbejdsliv.
• Mad og minder om barndommens/ungdommens måltider. Server evt. frokost,
som passer til temaet, fx æggekage eller stegte sild. Del opskrifter.
• Barndommens land. Oplæg om barndom i 40erne eller 50erne. Bed evt. deltagerne om at tage gammelt legetøj med.
• Mellemkrigstid/efterkrigstid med lokalt islæt.
• Skolegang, fx med visning af gamle skolebilleder, genstande fra skoletiden og
madpakker til frokost. Inviter en tidligere skolelærer/inspektør til at holde oplæg.
• Traditioner som fx jul, påske eller fastelavn. Del minder og oplevelser, flet julehjerter, pust æg etc.
• Rejser og sommerferier. Tag evt. rejseminder med, fotografier osv. Historisk
perspektiv på det at rejse, turisme i området osv.
• Arbejderlivet i 70erne, særligt vinklet mod anden etnisk baggrund. Både gammeldanskeren, der fortæller om arbejdslivet, og en nydansker der fortæller,
hvordan det er at komme som arbejder fra et andet land.
• Små, skæve historier fra lokalområdet, fx om lokale helte eller lokalt kendte
personligheder.
• Sports- og foreningsliv fx med fokus på idræt. Lav ”stræk-og-bøj-gymnastik”
eller leg gamle lege, hvor alle kan være med.
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• Det almene boligområdes historie og arbejdet i den boligsociale helhedsplan.
• Bibliotekets historie. Flere af de bygninger, som nu huser biblioteker, har en
lang historie, fx med tilknytning til rådhuset. Lad en bibliotekar holde oplæg
om, hvordan biblioteket har udviklet sig som institution, og hvad man i dag kan
bruge biblioteket til.

Inspiration til inddragelse
• Led samtalen på vej med åbne spørgsmål (brug HV-spørgeord), som alle kan forholde sig til og svare på. Spørg fx: ”Hvad husker du tydeligst fra din barndom?”,
”Hvordan ville du beskrive den tid, du voksede op i?” eller ”Hvordan var det at gå
i skole?”
• Vær tålmodig og giv ekstra støtte til de deltagere, som har brug for lidt tid til at
blive en del af samtalen. Ikke alle har lyst til at komme til orde i en samtale, men
det er vigtigt for fællesskabet, at alle siger lidt.
• Del evt. deltagerne op i mindre grupper for at skabe fortrolighed til at tale om
personlige minder. Lad en deltager fortælle om et minde, der har været vigtig
for vedkommendes liv, og åbn så op for kommentarer, associationer og spørgsmål. I kan fx spørge: ”Er der andre, der kan huske noget lignende?” eller ”Hvad får
den anekdote jer til at tænke på?”
• Vis historiske genstande, gamle film eller spil musik, som deltagerne kender
fra deres barndom eller ungdom. Medier kan også være smalfilm, lysbilleder og
vinyler – og deltagernes egne fotoalbum. Skab sanseindtryk, fx ved hjælp af
lyde eller dufte. Smagen af julesild eller lyden af et gammelt gaderåb kan vække
minder.
• Arranger en aktivitet, der knytter sig til dagens tema, fx en lille quiz eller en leg
fra skolegården, hvis temaet er skolegang.
• Overvej, om aktivitetsrækken skal ende ud i et formidlingsprodukt som fx en
video eller en samling af fortællinger. Det kan få de ældre til at føle sig betydningsfulde, give dem noget at være stolte af og vise dem, at de og deres bidrag
bliver taget alvorligt.
• Afrund hver aktivitetsgang med en introduktion til næste uges tema og en opfordring til deltagerne om at tage en genstand eller blot en personlig fortælling
med, der knytter sig til temaet.
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Lokalhistorisk forening/arkiv
Kendte lokale personligheder og ildsjæle
Idrætsforeningen
Lokale spillemænd
Områdets museer
Biblioteksmedarbejdere
Boligsociale medarbejdere

Lokalhistorisk arkiv har ofte frivillige med stor viden, som er oplagte at invitere med som
oplægsholdere. Arkivet ligger tit inde med gode billeder, film og sjove historiske genstande og
fortællinger.
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Helt overordnet har det været utroligt positivt at opleve,
hvor stor en interesse, der har været for lokalhistorie.
Biblioteksmedarbejder, Varde

Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.
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LYTTECAFÉEN

Højtlæsning giver mulighed for, at mennesker kan opleve litteratur sammen at dele de følelser
og associationer, som opstår undervejs sammen med andre skaber både fællesskab og plads til
at tale om ting, som man ellers ikke ville have haft mulighed for at dele.
Litteratur kan fremkalde mange forskellige følelser og temaer. Sørg for både at vælge litteratur,
som fx er humoristisk, og litteratur, der rummer dybere temaer, der er relevante for målgruppen
som fx skilsmisse, sorg eller isolation. De første par gange skal stemningen helst være god og
deltagerne i godt humør, men når alle er trygge, kan man tage hul på de mere alvorlige emner.
Vælg tilgængelig litteratur, der ikke skræmmer nogen væk. Astrid Lindgren er fx bedre end
Herman Bang. Det kan være en god idé at vælge litteratur, der ikke er filmatiseret eller meget
kendt. Når ingen kender til fortællingen i forvejen, er det lettere for alle at være med på samme
vilkår.

Konceptets kerne er et fællesskab, hvor oplevelsen af et stykke skønlitteratur deles
gennem oplæsning. Konceptet er kendetegnet ved:
• Hver gang er der en oplæsning af en vedkommende eller gribende tekst. Oplæsningen varer 20 min. Teksten udleveres i papirform, så personer med nedsat
hørelse kan følge med.
• Læseoplevelserne har et udvalgt hovedtema, der går på tværs af aktivitetsgangene. I afprøvningen af konceptet i Skælskør var hovedtemaet stærke eller spændende hovedpersoner. Teksterne beskrev alle en hovedperson, der enten er i en
markant livssituation, tænker markante tanker eller beskriver markante følelser.
• Lav en kort introduktion på ti minutter til dagens tema. Introen præsenterer
spørgsmål, der giver stof til diskussion blandt deltagerne.
• Værten står for oplæsning og oplæg samt styring af diskussionen.

143

GUIDE B2

Inspiration til indhold
• Indholdet skal tage afsæt i læseoplevelser med et hovedtema, som fungerer
som en rød tråd fra gang til gang.
• Det er vigtigt at vælge en tekst, som er velegnet til at læse højt.
• Oplæseren skal facilitere diskussion og samtale om den oplæste tekst. Dette
gøres ved at stille spørgsmål, som alle kan tale med om, dvs. ikke tekstanalytiske
spørgsmål, men snarere spørgsmål, der relaterer sig til dagens tema.

Herunder kan I finde øvrig inspiration til indhold:
• Det afgørende for tekstvalget er, at indholdet i teksten er noget, deltagerne kan
relatere til og spejle sig i.
• Vælg litteratur, der kan rejse emner, der er relevante for deltagerne. Det kan
være en novelle, der handler om at miste. Det kan åbne op for, at deltagerne
fortæller om selv at have mistet en ægtefælle eller lignende. Vær dog påpasselig
med at vælge et emne, som ikke rusker op i ubehagelige følelser hver gang.
• Overvej at inddrage poesi, da digte er kortere og gør det nemmere for lytterne at
holde koncentrationen. Vent dog med dette, til deltagerne har en fornemmelse
af, hvad aktiviteten går ud på. Det er vigtigt at give de ”litteraturforskrækkede”
nogle trygge oplevelser de første gange.
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Inspiration til inddragelse
• Sørg for at samtalen er i øjenhøjde med målgruppen og læg vægt på hvilke oplevelser og minder, deltagerne kommer i tanke om.
• Brug en anerkendende spørgeteknik. Vær nysgerrig og giv noget af dig selv
igen, når en deltager har fortalt en personlig historie eller mening. Tydeliggør, at
der ingen rigtige og forkerte svar er.
• Hold små pauser i højtlæsningen. Det hjælper på koncentrationen og giver plads
til, at deltagerne kan stille spørgsmål.
• Afprøv, om det er givende med en stille stund efter oplæsningen. Det kan give de
ældre tid til at lade teksten bundfælde sig.
• Lav en runde, hvor alle deltagerne skal svare på et spørgsmål. Spørg fx første
gang: ”Hvornår har du sidst fået læst højt?”
• Lad værten begynde med at læse op og giv herefter oplæserrollen videre til en
ældre, der har lyst til at læse højt. Det giver deltagerne en følelse af at bidrage til
aktiviteten. Vær dog opmærksom på ikke at presse nogen til at påtage sig oplæserrollen og fornem, om deltageren er i stand til at påtage sig opgaven.
• Giv som vært opfordringer til samtale ved fx at holde øje med, om en deltager
ser tænksom ud. Sig: ”Du ser så tænksom ud. Hvad tænker du på?”. Eller stil et
åbent spørgsmål som: ”Hvad synes I, der sker her? Hvad kan I lide ved historien?”
• Servér kage og kaffe efter oplæsningen. Så kan deltagerne genoptage samtalen
om teksten eller fortælle om associationer, de har fået undervejs.
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Kendte lokale personligheder og ildsjæle
Lokale forfattere eller forfattere, som har lokale rødder
Professionelle historiefortællere
Biblioteksmedarbejdere
Boligsociale medarbejdere.

Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.
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Man kan godt håbe, at bibliotekerne fremover kan bruges til

sådan noget som det her. Der er masser af envejsarrangementer.
Det er dejligt med samtalen.
Alma, deltager, Skælskør
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MÆND OG MEKANIK

Især for ældre mænd kan det være svært at blive en del af fasttømrede fællesskaber. Erfaringer viser, at mænd i målgruppen engagerer sig mere i aktiviteter, når der ikke er kvinder med.
Det skyldes, at gruppedynamikken bliver anderledes, og at aktivitetens indhold kan være mere
målrettet til deltagernes interesse.
Når mænd danner fællesskaber med hinanden, kan det give dem lejlighed til både at tale om
stort og småt. At have noget mellem hænderne hjælper for det meste på at få samtalen i gang.
Derfor er Mænd og Mekanik en god aktivitet for ensomme ældre mænd.

Konceptets kerne er et fællesskab kun for mænd, der samles om at makke med og
høre oplæg om teknik og mekanik. Konceptet er derudover kendetegnet ved:
• Hver aktivitetsgang har sit eget undertema.
• Til hver aktivitetsgang er der tekniske eller mekaniske genstande, som mændene kan undersøge med hænderne - nørde, afprøve og lege med. Den tekniske
eller mekaniske genstand skal inddrages, sådan at det sætter gang i samtalen
mellem deltagerne før, under og efter afprøvningen.
• Hver gang holder en gæst eller biblioteksmedarbejder et kort oplæg, der både
rummer læring/vejledning/rådgivning og forslag til sjov/leg, som deltagerne
kan prøve bagefter.
• Hver aktivitetsgang har en pause undervejs med forplejning.

Inspiration til indhold
• Sørg for at eventuelle gæsters eller biblioteksmedarbejderes oplæg byder på
forslag, som deltagerne selv kan prøve bagefter.
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Herunder kan I finde øvrig inspiration til indhold:
• Historiske nedslag i den teknologiske udvikling.
• Præsentation af bibliotekets makerspace.
• Præsentation af teknologi inden for sundhed og ældrepleje fx velfærdsteknologi.
Måske kan I besøge et lokalt showroom for velfærdsteknologi.
• Præsentation af samfunds- og fremtidsteknologi og diskussion af teknologiske
landvindinger. Fx forskellen på at få hjælp til personlig pleje af en robot kontra et
menneske.
• Bibliotekets brug af teknik og vejledning og hjælp til at låne e-ressourcer på
biblioteket.
• Indhold af nyere karakter kan fx være virtual reality, droner, robotter, computerspil som fx Wiikonsol og E-sport. Eller det kan handle om 3D-printer, iPad eller
digitalfotografering.
• Indhold af ældre dato kan være elektriske togbaner, modelfly, knallerter eller
håndværk som eksempelvis fluebinderi.
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Inspiration til inddragelse
• Sørg for, at mændene bruger deres hænder og laver noget praktisk hver gang.
Hvis mændene samles og evt. samarbejder om noget konkret, vil de have noget
til fælles, nemlig aktiviteten. Mænd har nemmere ved at komme ind på livet af
hinanden og snakke om mere sårbare emner som fx sundhed og følelser, når
deres opmærksomhed er rettet mod noget andet end selve samtalen.
• Lav en spørgerunde, hvor I spørger ind til alle deltagernes interesse for mekanik.
Dette giver et godt udgangspunkt for at kunne lave små ændringer og tilføjelser
i programmet, og for at lære deltagerne bedre at kende.
• Gør det muligt for mændene at skabe noget sammen, fx et byggeprojekt. Det
skaber sammenhængskraft i gruppen at arbejde sammen og se en udvikling.
Samtidig tydeliggør det for den enkelte deltager, at han er en del af et fællesskab, der i nogen grad er afhængigt af hans deltagelse.
• Mange mænd ønsker at få noget specifikt ud af at deltage - mere end blot noget
socialt. Understreg derfor, at de kan lære noget og afprøve forskellige ting.
• Lav ture ud af huset. Udflugter kan være med til at ryste mændene sammen.
Husk at tage højde for deltagernes fysiske formåen.
• Lad fællesskabet være tilpas uformelt. Mænd i målgruppen har det ikke nødvendigvis som målsætning at danne venskaber, men de får stadig meget ud af
socialt samvær og af at dele oplevelser med andre.
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Kendte lokale personligheder og ildsjæle
Center for velfærdsteknologi
Virksomheder/fabrikker
Bibliotekets makerspace
Biblioteksmedarbejdere
Boligsociale medarbejdere

Billederne er fra projektets aktiviteter, men har ikke direkte relation til navne og steder omtalt i den omkringliggende tekst.
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Hvis der er nogen, der har nogenlunde samme interesser

som en selv, så føler man sig jo meget godt tilpas sammen. Så har
man noget tilfælles at snakke om.
Hans Christian, deltager, Varde
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BILAG
I rapportens bilagssektion finder du eksempler og konkrete redskaber, som du kan
bruge og lade dig inspirere af, når du selv vil i gang med at lave kulturelle aktiviteter
for målgruppen.

Bilag 6.1: Aktivitetsskelettet
• Aktivitetsskelettet er en oversigt over de elementer, som man skal overveje, hvis man gerne
vil lave aktiviteter for målgruppen, som modvirker ensomhed.
• Brug aktivitetsskelettet, når du skal bruge et hurtigt overblik i både planlægning af en aktivitetsrække og undervejs i forløbet, for at tjekke, om I har husket alle elementer.

Bilag 6.2: Billede af planlægningsskema
• Planlægningsskemaet er et redskab, som du kan bruge i planlægningen af aktiviteter.
• Brug skemaet til på struktureret vis at planlægge alle aktivitetsgange. Udvid gerne skemaet,
hvis du har brug for flere elementer eller aktivitetsgange.

Bilag 6.3: Billede af evalueringsskema
• Evalueringsskemaet er et redskab, som kan du kan bruge, når du tilpasser aktiviteterne
undervejs.
• Brug skemaet til på struktureret vis at finde ud af, hvad deltagerne kan lide og mindre godt
kan lide ved aktiviteten, og hvordan man kan gøre aktivitetsforløbet endnu bedre. Se en
introduktion til hvordan på skemaet.

Bilag 6.4: Billede af anonymt spørgsmål
• Det anonyme spørgsmål er et redskab, som du kan bruge, når du vil have en pejling på deltagernes tilfredshed med aktivitetsrækken.
• Brug det anonyme spørgsmål til at få de ældre, som er generte eller ikke har lys til at sige noget i plenum, i tale. Lad evt. deltagerne få spørgsmålet med hjem, og bed dem om at skrive en
uddybning og kommentarer. Lad deltagerne aflevere det udfyldte spørgsmål, når de kommer
igen den næste gang.

Bilag 6.5: Billede af deltageroverblik
• Deltageroverblikket er et redskab, som skal hjælpe tovholderen til at holde styr på hvem, der
har tilmeldt sig.
• Brug skemaet, når du får tilmeldinger til aktiviteten i starten. Brug det undervejs og følg med
i, hvem der måske falder fra og skal mindes om aktiviteterne igen.
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Bilag 6.6: Oversigt over mulige lokale samarbejdspartnere
• Oversigten over samarbejdspartnere er et redskab, som du kan bruge i planlægningen til at
få kontakt til potentielle samarbejdspartnere.
• Brug skemaet i planlægningen af aktivitetens indhold. Fyld selv flere lokale aktører på.

Bilag 6.7: Rekrutteringsredskab
• Rekrutteringsredskabet er et redskab, som kan bruges til at komme i kontakt med deltagere.
• Brug redskabet, når du skal i kontakt med ældre ensomme, som måske vil deltage. Brug det,
som du synes, er relevant, og tilpas sproget, så du kan se dig selv sige det.

Bilag 6.8: Eksempel på omtale på bibliotekets hjemmeside i Varde
• Brug eksemplet som inspiration til, hvordan en aktivitetsrække kan omtales på bibliotekets
hjemmeside.

Bilag 6.9: Eksempel på facebookopdatering i Skælskør
• Brug eksemplet som inspiration til, hvordan en aktivitetsrække kan omtales på bibliotekets
facebookside.

Bilag 6.10: Eksempel på programoversigt som flyer fra Lyttecaféen i Skælskør
• Brug eksemplet som inspiration til, hvordan en aktivitetsrække kan formidles til potentielle
deltagere.

Bilag 6.11: Eksempel på programoversigt som flyer fra Mænd og Mekanik i Varde
• Brug eksemplet som inspiration til, hvordan en aktivitetsrække kan formidles til potentielle
deltagere.

Bilag 6.12: Eksempel på programoversigt som flyer fra Musikklubben i København S
• Brug eksemplet som inspiration til, hvordan en aktivitetsrække kan formidles til potentielle
deltagere.

Bilag 6.13: Eksempel på oversigt over lokale aktører fra Dalum
• Brug eksemplet som inspiration til hvilke lokale aktører, som er relevante at tage kontakt til.
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BILAG 6.1: AKTIVITETSSKELETTET
Hent og print skelettet på fremtidensbiblioteker.dk

GENTAGELSE

INDDRAGELSE

VÆRTSKAB

FØLGESKAB

REKRUTTERING

KULTUREL
KERNE
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BILAG 6.2: BILLEDE AF PLANLÆGNINGSSKEMA
Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
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TID

NAVN OG OPLÆGSHOLDER
TEMA

TOVPROGRAM
HOLDER

INDDRAGELSE

FX: Onsdag
d. 16.
maj
kl. 10.00

FX:
”Det store
frikvarter.”
Skolegang i
50’erne

FX: Camil- FX:
la fra bib- Kl. 10.30: Velkomst og præsentation
lioteket
Kl. 10.45: Jørgens oplæg om lokalskolens historie og inddragelse af deltagerne
Kl. 11.15: Pause med ”madpakker” som forplejning
Kl. 11.45: Camilla styrer en samtale om minder med deltagerne og Jørgen
Kl. 12.15: Evaluering
Kl. 12:30 Tak for i dag og på gensyn

FX:
Hvad var dit yndlingsfag og hvorfor?
Hvad lavede du i frikvarterne?
Fortæl om din yndlingslærer.
I pause: Hvad fik du med i madpakken?
Til næste gang: Tænk på dit bedste ferieminde.
Tag evt. billeder eller en souvenir med.

FX: Jørgen, tidligere skoleinspektør
på folkeskolen

BILAG 6.3: BILLEDE AF EVALUERINGSSKEMA
Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk

Bilag 6.3: Evalueringsskema for aktiviteten _____________________________________ Dato________________
Evalueringspunkt

Deltagernes inputs

Arrangørernes observationer

Beslutning om tilpasning

Rammer & Sted

Fx: Deltagerne syntes, det overordnet
fungerede godt, dog var det svært for
dem at høre oplægsholderen.

Fx: Stolene stod for langt væk fra
oplægsholderen og dørene til gangen
stod åbne

Fx: Næste gang bruger vi mikrofon og højttaler + sørger for at lukke dørene til gangen og
stille stolene tættere på oplægsholderen

Spørg fx:
Kan alle høre?
Kan alle se godt nok?
Hvad synes I om bordopstillingen?
Hvad kan vi gøre, så det bliver bedre?

Tidspunkt på dagen/ugen

Spørg fx:
Hvordan er tidspunktet for jer?

Varigheden af aktiviteten og
dens elementer
Spørg fx:
Var oplægget for langt/kort?
Var pausen for lang/kort?

Følgeskab

Spørg fx:
Er der nogen, der har brug for hjælp til
at komme herhen?
Vurder selv:
Hvem er i risiko for at falde fra?
Hvem skal I ringe til og huske dem på
det næste arrangement?

Indholdets appel til målgruppen

Spørg fx:
Hvad synes I, var det bedste?
Hvad var mindre godt?
Hvad kunne vi gøre anderledes?
Har I nogle forslag til, hvad det skal
handle om?

Inddragelse

Spørg fx:
Hvordan kan I komme mere til orde?
Vurder selv:
Så det ud som om alle befandt sig godt
i fællesskabet? Fik alle mulighed for at
komme til orde?

Værtsskabet

Spørg fx:
Hvad kan vi gøre bedre som værter?
Hvordan kan vi tage bedre imod jer?
Hvordan kan vi sige farvel bedre?
Har I lyst til at komme igen næste
gang?

Deltagerantal og rekruttering

Spørg fx:
Hvor skal vi finde andre, som ville have
godt af et nyt fællesskab?
Kender I nogen, der ville være glade for
at være med?
Hvem skal vi ellers invitere?
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BILAG 6.4: BILLEDE AF ANONYMT SPØRGSMÅL
Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk

Hvor tilfreds er du med INDSÆT TITEL PÅ AKTIVITETSRÆKKEN?
(sæt kryds ved det svar, der passer bedst på din oplevelse)

Meget tilfreds Tilfreds

Neutral

Utilfreds

Meget utilfreds

J								L
Her kan du evt. uddybe hvorfor:

Her kan du evt. skrive andre kommentarer og ideer:
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BILAG 6.5: BILLEDE AF DELTAGEROVERBLIK
Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk
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BILAG 6.6: OVERSIGT OVER MULIGE LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk

Bilag 6.6: Oversigt over lokale aktører til samarbejde
Aktør

Adresse,
kontaktpersoner mv

Kontakt

Bemærkninger

Ældre Sagen
(Den lokale afdeling)
Ældreråd/seniorråd
(Det lokale råd)
Røde Kors
(Den lokale afdeling)
Danske Seniorer
(Den lokale afdeling)
Kommunale indsatser på
ældreområdet
Frivilligcenter
(Det lokale center)
Kirken/sognerådet
Idrætsforening
Forebyggelseskonsulenterne i
kommunen
Hjemmeplejen
Lokalhistorisk forening/arkiv

1
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BILAG 6.7: BILLEDE AF REKRUTTERINGSREDSKAB
Bilag 6.7: Rekrutteringsredskab

Hent skemaet på fremtidensbiblioteker.dk

REKRUTTERING AF ÆLDRE TIL AKTIVITETEN
Præsenter dig selv: Jeg hedder… og jeg kommer fra... Jeg arbejder i samarbejde med
biblioteket/det boligsociale område i kommunen på at skabe nye lokale fællesskaber for
ældre mennesker gennem aktiviteter på biblioteket.
Fortæl om aktiviteten: Vi har den her arrangementsrække, som hedder … og handler om
… Vi kan alle føle os lidt alene i hverdagen. Vi vil gerne hjælpe flere ældre ud af stuen og
ind i nye, lokale fællesskaber. Måske har du lyst til at være med?
Få den ældres kontaktoplysninger: Jeg vil gerne have dine kontaktoplysninger - dit navn,
din adresse og dit telefonnummer - så jeg har mulighed for at kontakte dig igen, når
aktiviteten starter.
Navn ____________________________________________________
Adresse __________________________________________________
Telefonnummer _________________ Email_____________________

Screen den ældre: Jeg har også lige et enkelt lidt sværere spørgsmål, som jeg gerne vil have
dig til at svare på:
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?
Ofte

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

HUSK:
• Undgå ord som ensom, ensomhed, socialt udsatte
• Brug i stedet vendinger som at være alene, udenfor eller have lange dage.
• Fokusér på den positive effekt, vi gerne vil skabe gennem aktiviteterne ved at
bruge ord som fællesskaber, ligesindede, meningsfuldt samvær og udvikling.
• Bevar din personlige tilgang i dialogen. Det er med til at skabe tillid, og at den
ældre føler sig tryg. Træk på dine erfaringer og din fornemmelse af den enkelte
ældre.

1
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BILAG 6.8: EKSEMPEL PÅ OMTALE PÅ BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE I VARDE

Mandehygge og
mekanik
AFTENSMAD, BILUDSTILLING OG TEATER

AFTEN

MANDAG 1/5 kl. 17.30 - ca. 21.00 Mødested: Varde Bibliotek

Ældrefællesskaber
& Biblioteker
DIGITAL LEGESTUE
MANDAG 8/5 kl.eller
14.00 Mandehygge
- 16.00 Varde Bibliotek,
Værkstedet.To nye ældrefællesskaber starter op på Varde Bibliotek. Var det noget
Historie-café
og mekanik.
for dig?
ENERGIFOREDRAG, TIPS OM ENERGIFORBRUG VED KARSTEN

Med støtte fra Velux Fonden har Varde Bibliotek i samarbejde med Boulevardbebyggelserne fået en fantastisk mulighed for
14.00 - 16.00 Trivselshuset.
atMANDAG
skabe 15/5
nye kl.
fællesskaber
for ældre. Vi står nu klar med to meget spændende programmer, som vi glæder os til at servere
for de ældre. Der kommer til at være to arrangementsrækker med 7-8 arrangementer i hver. Det betyder, at der hver uge i
SHOWROOM
FORetVELFÆRDSTEKNOLOGI
TIRSDAG
maj
og juni vil være
arrangement. Som udgangspunkt vil der hver mandag
eftermiddag være ”Mandehygge og mekanik”
FORMIDDAG
og
hver torsdag
formiddag
TIRSDAG
23/5 kl. 10.00
- 12.00 ”Historie-café”
Showroom for Velfærdsteknologi, Snedkervej 1, Varde
Målet er at skabe nogle fællesskaber for de ældre, som giver mening og som den enkelte har glæde af. Og at vi får skabt et
PROGRAM
ENDNU
FASTSAT
rum
på biblioteket,
hvorIKKE
de ældre
kan mødes om noget, der interesserer dem.
MANDAG 29/5 kl. 14.00 - 16.00 Varde Bibliotek

Arrangementerne er en del af et vidensprojekt, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker undersøger, hvordan biblioteker
kan være med til at skabe nye fællesskaber for ældre. Vi henvender os til dem, der måske kunne have brug for at komme
TRÆSKÆRERHÅNDVÆRK OG SCENETEKNIK VED BJARNE REFSTRUP
mere
ud af egen stue og gerne vil have noget interessant at være sammen med andre om. Derfor er det også vigtigt for os,
JENSEN.
at vi planlægger noget med et rigtig godt og meningsfuldt indhold.
MANDAG 12/6 kl. 14.00 - 16.00 Medborgerhuset

Historie-caféen
HTH
OG BRYGHUSET
ØLGOD
De
3 Tinuser,
præstefrue ILine
Luplau, Stålværket, Filsø og Bunkers. Varde ”Det vilde vesten” er fyldt med gode historier, og
TUR
tilMANDAG
Historie-caféen
har vi fået fat i en række lokale
folk, der kan få liv i dem. Meningen er at vi kigger tilbage i tiden og får en
19/6 ca. kl. 9.30 - 12.30 Ølgod med tog
snak om byens historie, men også om vores egen; hvad vi selv husker fra ”før i tiden”. Historiecaféen er et nationalt koncept
indenfor projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker. Det betyder, at Caféen afprøves som et tilbud til ældre tre andre

steder i Danmark her i foråret.

Kom og tag gerne én mere med!
Tilmelding
Se
programmettil
herKent eller Janne.
Kent Ager
Janne Clausen Hansen
Mandehygge
og mekanik
Boulevardbebyggelserne
Bibliotek
Den
anden arrangementsrække harVarde
”Mandhygge og mekanik”. Her skal der både være mulighed
Tlf: 51823031
Tlf:overskriften
76946914
kent@vardebb.dk
jaha@vardebib.dk
for
at lege og undersøge mekanikken
og udveksle meninger. Hvordan programmerer man fx en robot, hvad kan
man bruge dorner til, hvordan kan teknologiske landvindinger forbedre ældreplejen, hvordan kan man reducere
sit energiforbrug og hvordan ser kommunens største virksomhed ud fra indersiden? Når mænd mødes skal der
www.vardebib.dk
være noget at tale om – det ved
vi fra de ældre, som vi allerede har talt med i efterårets undersøgelse af de ælf www.facebook.com/vardebib
dres interesser og behov - og på biblioteket er der plads til, at alle har en mening og at tingene debatteres. Derfor har vi lagt et program, hvor mændene i fællesskab kan få fingrene ned i noget mekanik og få en snak

om de tekniske detaljer, den teknologiske udvikling og dens muligheder.

Vær med i fællesskabet
Hvis man kunne tænke sig at være med i Bibliotekets nye ældrefællesskaber og deltage i arrangementerne i løbet af foråret er der stadig ledige pladser. Det er helt gratis. Eller kender man én, der
kunne have glæde af at deltage, så kontakt Varde Bibliotek eller Boulevardbebyggelserne.
OBS: begrænset antal pladser.
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BILAG 6.9: EKSEMPEL PÅ FACEBOOK-OPDATERING I SKÆLSKØR
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BILAG 6.10: EKSEMPEL PÅ PROGRAMOVERSIGT SOM FLYER FRA
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høstak
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BILAG 6.11: EKSEMPEL PÅ PROGRAMOVERSIGT SOM FLYER FRA
MÆND OG MEKANIK I VARDE
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BILAG 6.12: EKSEMPEL PÅ PROGRAMOVERSIGT SOM FLYER FRA
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BILAG 6.13: EKSEMPEL PÅ OVERSIGT OVER LOKALE AKTØRER FRA
DALUM

Aktør

Adresse,
kontaktpersoner mv

Kontakt

Ældre Sagen Odense

De fleste aktiviteter ligger inde
i centrum.

ja

Ældrerådet.
Lokalråd2

Formanden

ja

Røde Kors Odense

Røde Kors Café
Hjallesegade 30
5260 Odense S
Virkedal
Mågebakken 80
5250 SV
Virkedal.dk

Ja

Aktivitetshuset Virkedal

Seniorhøjskolen Odense
Frivilligcenter Odense
Paletten

Hjemmeside

Senioridræt SV

I Højme

Ældreidrættens hus

Bor i Bolbro
65 forskellige hold
Café
Hold (fx sprogundervisning,
håndarbejde, it)
Arrangementer
Arrangementer – hver onsdag
eftermiddag kl. 14-16

Krepo-Odense

Dalum sogns ældreklub

Dalum og Hjallese Kirkers
Besøgstjeneste

Besøgstjeneste
Dalumvej 112

”En venlig hilsen”

Odense Kommunes tidsskrift
til folkepensionister.
Udkommer fire gange om året
– næste gang i december

Bemærkninger

Tlf. samt møde

ja

Afholder arrangementer
og kurser.
Har mange medlemmer.

ja

Aktive ældre. Mest i
centrum.

ja

Oversigt over alle
aktiviteter i Odense
Idræt for ældre over 50

ja

Kan ikke bruges i denne
forbindelse

ja

NB 16. november:
Musikalsk underholdning.
Har været der med
indbydelse. Biblioteket
har et tæt samarbejde
med Dalum Kirke, der
ligger i nærheden, og
deres aktiviteter
Mest for mennesker, der
ikke kan forlade hjemmet

ja

Er kontaktet ang.
tidsskrift samt ideer. For
sent at komme i bladet i
år, men de vil lave en
notits på FB

1
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”

Jeg bliver så glad, når jeg ser den hverdagskultur, som biblioteket repræsenterer, kan være med til at få
mennesker ud af ensomheden.
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening,
og medlem af projektets styregruppe

”

... samarbejdet mellem bibliotekets medarbejdere
og de boligsociale medarbejdere er af afgørende betydning
for at få succes.
Lars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagen
og medlem af projektets styregruppe

”

Styrket selvværd, øget mod på at opsøge nye oplevelser og

fællesskab med andre: Ældres ensomhed kan brydes, når biblioteker
genopfinder sig selv og skaber kulturelle oplevelser sammen med
boligsociale indsatser og lokale frivillige kræfter.
Terkel Andersen, chefkonsulent i Frivilligrådet
og medlem af projektets styregruppe
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