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Hverdagslivet – hver dag hele livet
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Hverdagslivets orientering mod gode dage
Hver dag

Det lykkes ikke altid

Tiden går

Vilkårene ændres

Kroppen svækkes

Sygdomme tager over

Træthed

Vi mister

Fra gensidighed til afhængighed

Håb og forventninger justeres

Hver dag – hele livet
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Hverdagslivet

At begribe det selvfølgelige

Hverdagslivets verden – intersubjektiv

Fremmedhed og fortrolighed

Hverdagslivets struktur

Den biografiske situation

Alfred Schutz. Hverdagslivets sociologi. Hans Reitzel 2005.

A Schutz: The problem of social reality. Collected papers 1. Martinus Nijhoff 1962.

A Schutz: On phenomenology and social relations. The University of Chicago Press 
1970.
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Hverdagslivet – hver dag hele livet

Hverdagslivets 
betingelser

Handlinger
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Forfaldsprægede ældrebilleder

Værdi tilskrives ungdom, økonomisk 
produktion og vækst

Arbejdslivet er normen

Synlig aktivitet værdsættes

Et sundt og fysisk aktivt liv er et godt liv

Kulturelle og sociale hverdagslivsbetingelser
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Hverdagslivets struktur

• Tid

• Sted

• Sociale relationer

• Genstande
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Den biografiske situation

Sted

Tid

Aktuelt 
her og nu
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Sociale relationer på tværs af tid

• Forgængere

• Samtidige

• Efterfølgere
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Væsentlige aspekter af det sociale

• Ansigt til ansigt-relationer

(Schutz)

• Social responsivitet

(Johan Asplund, sociolog og socialpsykolog)

• Berøring og sansestimulation

(C. Oster, geriater)
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Hverdagslivets centrale processer

• Selvfølgelighed 

genskabelse / genkendelse / gentagelse / rutiner 

• Brud, forandrede vilkår

justeringer

• Autonomibestræbelser

selv bidrage til forandring

når hverdagens betingelser ændres uafhængigt af 
egen vilje

værdiorienteret – mod et godt / meningsfuldt liv
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Livshorisont – meningshorisont

• Verden inden for rækkevidde

• Verden inden for genoprettelig rækkevidde

• Verden inden for mulig rækkevidde
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Livshorisont – meningshorisont

• Verden inden for rækkevidde

• Verden inden for genoprettelig rækkevidde

• Verden inden for mulig rækkevidde
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Medier og hverdagsliv på plejehjem

Etnografisk feltarbejde på tre plejehjem
• Deltagerobservationer
• Kvalitative interview med beboere, 

medarbejdere, familie, frivillige
• Fotos, video- og lydoptagelser

• Samarbejde med Københavns Universitet
• Støttet af VELUX FONDEN
CE Swane 2017. Gamle menneskers mediehverdag på plejehjem. I: Christa Lykke 
Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: 
Frydenlund Academics.

CE Swane 2017. Old persons' bodily interaction with media in nursing homes. 
Journal of Cultural Studies.
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Vi ældes forskelligt – men den
sociale arena indsnævres for alle

• Overskud og lyst til at række ud over det aktuelle 
her og nu mindskes

• Kvaliteten af kontakt med et andet/andre 
mennesker har afgørende betydning for hverdagen

• Gamle menneskers hverdage – deres tidsoplevelse, 
handlinger og intentioner kan gøre os klogere på 
hverdagslivets struktur og processer
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Eksistentiel vægtløshed

Minder Sansninger

Tanker

Drømme

Tro


