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Ældre kvinders meningsfulde aktiviteter i hverdagslivet –  
Af Helle Efferbach, Stine Kjøbek Lindemer, Dortea F. E. Nielsen, Tanja Vandet 

 
Artiklen er skrevet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse om seks kvinder i 
alderen 72-79 år. Studiet viser, hvad kvinderne oplevede som meningsfuldt i deres 
hverdag. Det fremgår af undersøgelsen, at kvindernes type af aktiviteter overordnet er 
de samme, men de specifikke aktiviteter meget forskellige. Kvinderne oplever det at 
hjælpe andre samt at være noget for andre som meningsfuldt. Hverdagslivet og dets 
rutiner har for alle stor betydning og giver mening. Samværet med familien og 
udadrettede aktiviteter hvor socialt samvær indgår, er også af stor betydning. 
Undersøgelsen viser, at kvinderne vægter det højt at holde sig i gang fysisk for at 
kunne bevare et godt helbred. Kvinderne giver i denne undersøgelse udtryk for, at de 
oplever at være angst, hvilket andre lignende undersøgelser ikke har vist.  

Helle Efferbach, Stine Kjøbek Lindemer, Dortea F. E. Nielsen og Tanja 
Vandet er professionsbachelorer i ergoterapi fra Ergoterapeutuddannelsen, CVU 
Øresund i København. Undersøgelsen er gennemført som det afsluttende 
bachelorprojekt. 
 
MENINGSFULDE AKTIVITETER 
Aktivitet er kernen i ergoterapeutisk teori, og dette vil altid være ergoterapeuters 
fokus i kontakten med mennesker. Aktivitet er alt, hvad vi beskæftiger os med i 
hverdagen. Det er f.eks. alt fra at drikke en kop kaffe til fysisk udfoldelse som at 
spille badminton eller at synge. 

Udviklingspsykologen Leontjevs teoretiske grundantagelse er at forstå, 
at mennesket historisk-dialektisk-materialistisk rummer opfattelsen af at mennesket 
udvikler sig på baggrund af de konkrete samfundsmæssige forhold. Samtidig 
forandrer det virkeligheden.  Leontjevs syn på udvikling underbygger de 
grundlæggende antagelser i ergoterapi-teorien om, at mennesket udvikler sig i samspil 
med omverdenen igennem hele livet ved at udføre og deltage i målrettede og 
meningsfulde aktiviteter (1). Aktiviteten er nødt til at være tilpas udfordrende for det 
enkelte menneske for, at der kan ske en udvikling. Et eksempel kunne være en kvinde, 
der går på et gymnastikhold. Hvis gymnastikøvelserne er for lette for hende, sker der 
ingen udvikling, og motivationen for at træne vil sandsynligvis ikke være til stede. 
Hvis gymnastikøvelserne er for svære at udføre, kan det alt for høje niveau betyde, at 
hun giver op. Hvis øvelserne derimod er tilpasset hende, så hun føler, hun bliver 
udfordret og samtidig bliver bedre og bedre, så er motivationen tilstede, og aktiviteten 
bliver dermed meningsfuld for hende. 
 I Danmark er der lavet flere undersøgelser om ældre og deres aktiviteter. Den mest 
omfattende er Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. En del af den undersøgelse 
viser, at det har stor betydning for de ældres funktionsevne og livstilfredshed at kunne 
bibeholde deres mest betydningsfulde aktivitet. Den bekræfter en sammenhæng 
mellem det at have en betydningsfuld aktivitet og oplevelsen af tilfredshed samt 
hvordan man oplever sit eget helbred (2). 
 Populationen af ældre vil i fremtiden blive større. Ifølge WHO repræsenterer de 
ældre (60+) i dag 20 % af Europas befolkning, og vil i år 2020 repræsentere 25% af 
den totale befolkning i Europa (3). Dette gælder også for den danske befolkning. 
 
 
UNDERSØGELSESMETODE 
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Undersøgelsen havde en fænomenologisk tilgang, hvor fokus er rettet mod at forstå, 
hvordan andre mennesker forstår verden, og hvordan denne forståelse kommer til 
udtryk igennem deres handlinger (6). Vi anvendte Giorgis analysemetode under 
udarbejdelsen af data, fordi metoden egner sig til at udvikle kundskab om kvindernes 
erfaringer og deres livsverden. Ydermere er den brugbar for nybegyndere indenfor 
forskningsfeltet (7). 

Undersøgelsen var baseret på seks semi-strukturerede interviews alle 
foretaget i kvindernes eget hjem. Udvælgelsen af kvinderne var på baggrund af, at de 
havde potentiale til at belyse problemstillingen. Vores fokus var primær forebyggelse, 
og vi koncentrerede os om kvinder, som selv kunne varetage personlig pleje. Vi var 
interesserede i, så vidt muligt, at få et nuanceret billede af kvinderne, og valgte derfor 
at skelne mellem samboende og aleneboende.    

I interviewsituationen blev der stillet åbne spørgsmål til kvinderne, 
eksempelvis: ”Hvad er det vigtigste, du beskæftiger dig med lige nu?” Dette gav dem 
mulighed for at sætte ord på, hvad der var vigtigst for dem og hvilke motiver der lå til 
grund for deres valg af aktivitet.  
 
 
TRAVLE OG UAFHÆNGIGE 

De 6 kvinder oplever det som meningsfuldt at hjælpe samt at være noget 
for andre. Én siger:  
”Jeg hjælper hvor jeg kan, hvis jeg kan hjælpe”.  
De fleste af de aleneboende kvinder har valgt at have et ulønnet frivilligt arbejde, hvor 
de føler, at de gør nytte. Én fortæller om sit arbejde:  
Jeg tror, det betyder meget for os, at vi har nogen at se til, nogen vi måske kan 
hjælpe”. 
Undersøgelsen viser, at det er meningsfuldt for de seks kvinder at være sammen med 
familien og hjælpe dem. Én fortæller:  
”Det er mine børn og børnebørn, det er det der kommer allerførst før alt andet”. 
Hverdagens rutiner er meningsfulde for de seks kvinder, bl.a. nævner én:  
”… jeg har jo en dagbog, jeg går frem efter, en kalender jeg går frem efter, og den 
kan godt være temmelig overfyldt. Jeg er pensionist, og pensionister har travlt”.  
Alle kvinderne vægter det højt at holde sig i gang fysisk for at kunne bevare et godt 
helbred. Nogle gør det via sportsaktiviteter som svømning, golf og roning. Andre 
holder sig i gang ved at gå ture, handle og sørge for at gå på trapper.  
De aleneboende udtrykker, at de vil være i stand til at klare sig selv for at være 
uafhængige af andre så længe som muligt.  
 

To af kvinderne i undersøgelsen har fysisk funktionsnedsættelse, og er 
ligesom de andre meget bevidste om at holde sig i gang, selvom fysikken sætter sine 
begrænsninger. Til trods for at kvinderne med funktionsnedsættelse ikke har mulighed 
for at udføre alle ønskede aktiviteter, formår de at have en aktiv hverdag. De to 
kvinder går ikke til deciderede sportsaktiviteter, men holder sig i gang ved 
eksempelvis at gå ture og handle. Om det fortæller én af kvinderne:  
”…Jeg ved godt, at man synes, at det er dumt med en trappe, men på den anden side -
det giver mig også lidt motion hver gang jeg skal op og ned ad trappen”. 
Alle kvinderne blev spurgt om deres ønsker for fremtiden. Næsten alle har et ønske 
om at rejse til udlandet, men økonomien sætter begrænsninger for dem. Blandt andet 
siger én af kvinderne:  
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”Nej, jeg ville godt rejse noget mere. Det vil jeg gerne, men det lader jeg være med, 
fordi jeg hele tiden har den der i baghovedet: ”Slår det til? Slår de penge til, jeg 
har?”.  
 
Kvinderne frygt i hverdagen 
Under interviewene giver de seks kvinder udtryk for, at de oplever angst på 
forskellige måder. Man taler om angst, når der ikke er et decideret objekt for angsten. 
Ellers bruges ordet frygt. 

Flere bliver bevægede, når de taler om forandringer i deres tilværelse. 
Blandt andet fortæller en af kvinderne, at hun er bange for omverdenen, og synes, det 
er svært at følge med i ”alt det nye udenfor”. En anden beskriver sit helbred som 
noget af det vigtigste, og udtrykker angst for at blive en belastning for andre. I 
forbindelse med økonomien nævner én af kvinderne:  
”Hvert år tænker jeg: ”Nej, nu klarer jeg den ikke mere! Også alligevel så går det, 
selvom jeg altid er lidt angstfyldt overfor økonomien”. 
Man kan diskutere, om ordet angstfyldt her skal tages bogstaveligt. Er der tale om en 
dybereliggende angst, eller ”blot” en frygt overfor økonomien? Vi mener, at angsten 
eller frygten kan have en negativ indflydelse på de seks kvinders aktiviteter og 
hverdagsliv, så de ikke får udført de aktiviteter, de ønsker.  
 

Kvinderne oplever angst i forskellige situationer i deres dagligdag. Det 
kunne således være interessant at undersøge, hvilken indflydelse angsten har for 
kvindernes hverdagsliv. Desuden ville det være relevant at undersøge, hvorfra angsten 
stammer og hvordan, den kan forebygges. En netop offentliggjort undersøgelse om 
ældre og selvmord viser, at hvert fjerde selvmord begås af ældre over 65 år. 
Undersøgelsen viser, at en medvirkende faktor blandt andet kan være frygt for at blive 
afhængig af andre og miste kontrollen over sit eget liv samt et dårligt/manglende 
socialt netværk (4,5).  
 
 
KONKLUSION 
Kvindernes motiver for valg af aktiviteter viser, at det er meningsfuldt for dem at 
hjælpe andre og være noget for andre. 
Specielt samvær med familien er for næsten alles vedkommende af stor betydning. 
Det, der er vigtigt for dem, er socialt samvær og relationer, hvor de føler, de gør nytte, 
og at der er behov for dem. 
Kvinderne vælger typisk fysisk krævende aktiviteter, som gør det muligt for dem at 
blive ved med at klare de vigtige hverdagsaktiviteter. 

Kvinderne i undersøgelsen giver udtryk for angst. Vi mener, det kan 
have negativ indflydelse på deres aktiviteter og hverdagsliv fordi, de giver udtryk for 
ikke at være i stand til at udføre ønskede aktiviteter.  
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