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Ensomhed og alder

(Lasgaard & Friis, 2015)
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Et gruppeforløb omkring livshistoriefortælling med ældre. 
Over en møderække inviteres og guides deltagere i en 
gruppe til at erindre, fortælle og lytte til historier fra 

hinandens liv.

• Startede for 3 år siden

• Over 100 grupper

• Over 500 deltagere

• Over 200 gruppeledere

• Fordelt på 10 kommuner

Overordnet indhold og formål
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• Gruppeaktivitet der bruger livshistorier til at skabe fællesskab 
blandt deltagere og forebygge og mindske ensomhed i 
deltageres liv 

• 4-6 deltagere fortæller og lytter til betydningsfulde livshistorier 
- kan herigennem komme til at lære hinanden at kende 

• Trygt og fortroligt rum m. tavshedspligt
• Gruppeleder guider fortællinger og etablerer fælles 

forbindelser 
• Lokale grupper – tilgængeligt og hyggeligt lokale m. god akustik
• Ca. 1,5 time op til 10 gange
• Alle ældre som har lyst til at lytte og fortælle inkl. mildt 

demensramte 

Fortæl for Livet i praksis
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• Tab af livvidner – vidner der kender til historierne om 
– og ofte var til stede ved – de betydningsfulde 
oplevelser i livet 

• Med tab af livsvidner risiko for at livshistorier 
glemmes – tilsammen med oplevelsen af, hvem man 
er 

• Vores relationer til andre hjælper med at forankre 
vores fornemmelse af os selv. 

Narrativ ensomhed – at blive alene med sine 
historier fra livet



11/2/2017 6

Narrativ ensomhed -
at blive alene med sin historie

”Når ens søskende også er faldet fra, jamen altså, det er ligesom om, jeg er ved at 
fordampe eller sådan noget, fordi der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke 
tale med nogen.”   

”Vi smuldrer, som min søster siger. Jeg er blevet godt behandlet i systemet – jeg 
får genoptræning og går til gymnastik og jeg møder nogle dejlige mennesker. Men 
venner får jeg ikke mere. Jo ældre man bliver, des vigtigere er det at have nogle at 
mindes og huske med”   
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• Tavshedspligt

• Èn deltager har ordet af gangen. De andre deltagere lytter 

• Alle skal have mulighed for at blive hørt hver gang

• Input, kommentarer eller spørgsmål til fortælleren skal være anerkendende 
og respektfulde

• Man fortæller kun de ting man har lyst til

• Dagens fortælletema besluttes i fælleskab

• Fortælleren er ekspert på sin egen historie

• Man viser hensyn og giver plads til andre deltagere selvom man selv har 
meget på hjerte

Principper og regler
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• ”Man har jo gået med det alene, før i tiden. Og man tænkte, det siger man ikke til 
nogen. For udadtil ser man jo ikke sådan noget, og hører ikke sådan noget. Så man 
kan jo blive helt rystet over, hvordan andre også har levet. Og været i samme 
situation. Der har jo altid været en knude. Når du kommer ud med det, så bliver 
den opløst. Den går nok aldrig helt væk. Der vil stadigvæk være noget. Det er ikke 
noget, man kan snakke med familien om. Her har man jo tillid til dem, man sidder 
med. De har jo samme historie, men de har det bare på en anden måde. Og så er 
det så, at man kan lukke op for det, der har pint en i mange år.”

• ”For mig har det altså været meget befriende at få luft for det, fordi min datter, 
som er den eneste, jeg faktisk kan snakke med, hun gider ikke at høre på mig mere. 
Fordi at, og det er jo også galt, hun siger: ”Det er jo meget svært for mig, at du 
sidder og genererer et mennesker, jeg holdt meget af”. Hun holdt nemlig meget af 
sin far … Det er ligesom du sagde, det løsner op for den knude der, at man får luft 
for det, man får lov at fortælle det, og nogen, der lytter! I stedet for nogle, der 
siger: Det gider jeg ikke høre.”

Psykologisk udbytte
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• ”Jeg har jo boet her i fem og et halvt år nu, og vi har jo aldrig talt andet end 
”goddag”. Man kommer hinanden ved på en tættere måde her.”

• ”Når vi mødes nede på gaden, så er vi jo ligesom bror og søster. Nu kender vi jo 
hinanden”. 

• ”Jeg har boet her siden 2004. Og det er faktisk først efter i fjor, at jeg begynder at 
mænge mig. Det er jo et år siden med det andet hold. Men der er altid en speciel 
varme, når vi møder hinanden.” 

• ”I de senere år har jeg haft svært ved at kapere, at mine venner er døde, og at man 
aldrig igen kan opleve bestemte perioder i sit liv sammen med en anden person. 
Men jeg har også, bl.a. gennem Fortæl for Livet, oplevet, at du kan stifte venskaber 
sent i livet. Det hele er ikke bare fortid. Du har også en fremtid og skal planlægge i 
morgen.”

Socialt udbytte 



11/2/2017 10

• Livshistorier bekræfter hvem vi er

• Vi organiserer forståelsen af os selv narrativt gennem 
vores fortællinger

• Den narrative identitet
Bill Randall: ”Det er vigtigt at fortælle vores historier, 
men det er måske endnu vigtigere at lytte til, hvad vores 
historier fortæller os.” 

Livsfortællinger og identitet
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Eksempler på fortælletemaer:

• Opvæksthjem og forholdet til forældre 

• Søskendeskab

• Ungdomsoplevelser

• Uddannelse og arbejdsliv  

• Forelskelser, parforhold, samliv og ægteskab

• Eget forældreskab og familiestiftelse

• Livets højde- og lavpunkter

• Livets vendepunkter

• Livets rejser

• Tabet af betydningsfulde relationer og sorgen herover

• Tro og religion

• Døden og meningen med livet
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Min mand slog ikke, hverken mig eller børnene. Det var egentlig mig der var den mest hysteriske,
må jeg indrømme. Han sad stille og roligt og hørte på mig. Og det var sådan at hele huset altså blev
væltet, der blev trådt i fotografierne med stilethæl ned igennem glasset. Jeg tog blomstervasen,
stod med den, og så slap jeg så vand og det hele sprøjtede ud. Han sad bare og sagde ikke et ord. Så
sagde han ”er du færdig nu?” ”øh ja”, for der var ikke mere. Alt i skabet havde jeg taget ved at tage
armen ind bag ved og så ud med det på gulvet. Så sagde han ”er du så færdig nu?” ”ja det er jeg”.
Ude i gangen hang der sådan et smalt smalt spejl mellem to døre i den lille lejlighed vi havde. Så
sagde han ”nå så må jeg nok hjælpe dig med det sidste” og så gik han ud og tog spejlet og
smadrede det. Der vågnede jeg altså op og tænke ”nej hvor er du dum” og du får selv lov til at rydde
det op.

Ellen 


