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Bakgrund
Idag blir människor allt äldre och olika åldersgrupper umgås inte 
naturligt på samma sätt som förr i världen. Alla barn bor inte i närheten 
av sina far- och morföräldrar, vilket kan göra att somliga barn kanske 
aldrig spenderar tid med en äldre människa. Samtidigt är det många 
äldre som bor i någon form av äldreboende, dit det sällan kommer besök 
ifrån släkt och vänner.

Idé
Vårt förslag för att människor ska kunna ”bo bättre på äldre dar” in-
volverar att föra samman barn och äldre för ett ömsesidigt utbyte. Platt-
formen för mötena blir en ny typ av fritidsverksamhet som kombinerar 
barnens fritidshem och de äldres dagliga verksamhet. Det blir en plats 
där kunskaper och erfarenheter kan utbytas och barn och äldre kan 
glädja varandra med en stunds sällskap. Vinsten blir att de äldre får mer 
umgänge och omväxling än de kanske annars erbjuds och att barnen kan 
få lära känna äldre människor samt dra nytta av den resurs de äldre med 
sin livserfarenhet och lediga tid faktiskt utgör. 
Den fysiska lokalen för utbytet kan lämpligen ligga både i anslutning 
till en skola och ett äldreboende. Det är bra om platsen kan kännas som 
en neutral mötesplats och inte direkt förknippas med den ena eller den 
andra verksamheten. Lokalen kan innehålla rum för olika verksamheter 
samt gärna en trädgård.

Exempel på aktiviteter som kan finnas:
- Sällskapsspel
- Slöjd
- Pyssel
- Matlagning och bakning
- Odling
- Läxläsning  

Verksamheten ska vara frivillig från båda parter, men kanske kan den 
hjälpas igång med studiebesök och en gemensam invigning av lokalerna.
Vår vision är en plats som man under eftermiddagarna kan gå till vare 
sig man har för avsikt att göra något visst eller bara är öppen för samtal 
eller kanske ett parti kinaschack. Om intresse finns skulle platsen också 
kunna innehålla återkommande verksamheter, t ex en slöjdverkstad för 
barn där de äldre delar med sig av sina kunskaper. Verksamheternas 
karaktär skulle styras av de barn och äldre som vistas där. Genom att 
äldre och yngre får kunskap om varandra kan fördomar motverkas och 
vänskapsband över åldersgränserna knytas.

Äldre har själva varit små en gång. Genom sina 
berättelser kan de föra vidare kunskap om livet förr 
och skapa förståelse för att samhället förändras men 
att människor genom alla tider också har mycket 
gemensamt.


