
1

Inklusion – hvordan skaber vi rum til alle ældre?

12. oktober 2021

Christine E. Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d. 

Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn

csw@egv.dk

www.egv.dk 

Skab rammer for, at ældre med syns- og 
høretab kan forblive i fællesskabet
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• Sansning del af den menneskelige organisme

• At høre og lytte, at se og få øje på, er færdigheder

• Tillæres og vokser gennem øvelse og praksis
•

Vores sanser – biologiske og kulturelle
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Forbindelse til omverdenen

• Erfarer verden gennem sanserne

• Sanseapparat forandres gennem livet

• Aftagende, som vi ældes
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Væsentlige aspekter af det sociale

• Ansigt til ansigt-relationer

• Social responsivitet

• Berøring

• Sproget fyldt med visuelle og auditive ord
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Mangel på dansk forskning i syns- og høretab 
blandt ældre

• Igangsat studie 2017

• Samarbejde med Institut for Pædagogik og Uddannelse, 
Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet

• Postdoc, pædagogisk antropolog, ph.d. Jon Dag Rasmussen

• Lektor, kultursociolog, ph.d. Ida Wentzel Winther
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Formål med studiet

• Udforske vilkår, erfaringer og betydninger 
forbundet med sansesvækkelse 

• Beskrive implikationer for ældre mennesker med 
syns- og høretab og deres livsverden



Jon Dag Rasmussen
Christine E. Swane
Ida Wentzel Winther
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Formidling fra studiet

• Rapport i fire formater: 

- Almindelig skrift 

- Punktskrift                       Stor tak til Nota ☺

- Lydbog 

- E-bog 

• Fem indlæste uddrag

• Filmen ”Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen 
hos ældre med sansetab”
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Metode

• Etnografisk studie

• Deltagelse og samtaler

• Observationer

• Interview
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Deltagere i studiet

• 21 personer

• 74 – 98 år

• 16 kvinder, 5 mænd

• 8 på plejehjem, 13 i egen bolig

• 13 har høretab, 6 synstab, 2 begge dele

• Hjælpemidler ikke nok 
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Steder

• Private boliger

• Plejeboliger (og opholdsstuer, aktiviteter, middage) 

• Sociale situationer (dagcentre, familie, venner, 
hjemmehjælp og personale på plejehjem)
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Stigmatisering og frygt for 
at blive set ned på
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“Jeg føler mig som en idiot… fordi jeg er nødt til 
at stille de samme spørgsmål igen og igen… og 
det gør jeg, fordi jeg ikke kan høre… og fordi jeg 
ikke kan opfange, hvad der bliver sagt… 

Folk tror, at man er en idiot, eller at det er fordi, 
man er gammel, eller senil, eller sådan noget… 

Og det vil jeg ikke have, at nogen tænker om 
mig.” 
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Stigmatisering og frygt for 
at blive set ned på

• At føle sig fjollet, klodset, dum, tåbelig og 
ude af trit

• Gammel og dement?

• Selvbillede, identitet, selvværd

• Trussel imod sundhed og trivsel



15

Tab af fundament, sikkerhed og kontrol 
– også i hjemmet 



10/11/2021 16

“Pludselig så er de her… så står de i min stue midt 
om natten.”

“Jeg er meget utryg ved at bo her. Hvis ikke jeg 
havde de der tunge og tykke gardiner… prøv at 
forstille dig, hvordan det ville føles! 

Så ville de stå derude og se ind til mig.”
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Relation til omverdenen

• Begrænsning i adgang og deltagelse

• Atmosfærer, materialitet, mennesker, begivenheder

• Nuancer og detaljer forsvinder

• Hjælp fra andre mennesker
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Kommunikation og forståelse

• At befinde sig i periferien

• Andres forsøg på at trænge igennem

• Egne bestræbelser på at blive forstået

• Manglende orientering

• Som en ø

• Tilstrækkelig tid
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Det fysiske rum og genstande

• Sanser fungerer i relation til fysiske omgivelser 

• Hjælpemidler

• Hjemmet

• På plejehjem

• Som gæst hos andre

• Offentlige steder (centre, bibliotek…)
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Kompensationstaktikker

• At trække sig tilbage, holde pause 

• At vælge lyden fra

• Selv at tale

• Social deltagelse vhja. litteratur, tv, radio

• Fokusering, udelukkelse af uvæsentligt
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Egne aktiviteter – uden handicap

• At lægge kabale 

• At gå en tur i skoven

• At cykle en tur

• Sidde i solen

• Et frirum
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Medtænke fremover

• Opmærksomhed på sansesvækkelse

• Fremtidens boliger

• Fælles, private og offentlige rum

• Information til familie og sundhedspersonale

• Tid til kommunikation og handlinger
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Placering

BelysningAkustik


