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Anmeldelse 1
Ældre og frivilligt arbejde

Ebbe Berg: Seniorfolk - der er brug for os. Bergs Forlag, 2010 

I lille Danmark findes der over 50.000 
foreninger, og af dem er ca. 3000 lands-
dækkende. En masse mennesker er invol-
veret, både dem der udfører det  frivillige 
arbejde, og dem som på den ene eller an-
den måde bliver hjulpet, støttet eller sat 
i gang. Men der er stor forskel på, hvordan
 frivilligheden udføres. De store filantro-
piske organisationer, som Kirkens Kors-
hær fx, bliver for tiden nærmest en etab-
leret statslig sektor. Når de søger statsli-
ge midler, bl.a. i satspuljen, må de nemlig 
acceptere at følge bureaukratiske regler 
og mere eller mindre underlægge sig en 
statslig detailstyring, som kan ende med 
helt at opsluge disse organisationer.  
Det frivillige arbejde, som Ebbe Bergs bog 

handler om, er af en anden slags. Man 
kan sige, det er mere individualiseret, for 
det handler om ressourcerige ældre, eller 
seniorer, som de kaldes her, der arbejder 
med det, de har lyst til, som tager initiati-
ver og går i gang. Det drejer sig om vidt 
forskellige ting, dels om at hjælpe andre 
som besøgsvenner, på hospice og hospi-
taler, dels om at være aktiv inden for så 
forskellige emner som musik, rednings-
både, indvandrerundervisning, natterav-
ne og økologi, for bare at nævne nogle 
muligheder. 

Bogen består af 29 korte interviews med 
fotos af ældre mennesker fra hele landet. 
Den er blevet til i et samarbejde med bil-

ledkunstner Anna C.N. Meyer, som også 
har malet nogle portrætter, der er gengi-
vet sidst i bogen.  

Bogen er ment som en udmærket inspira-
tionskilde for dem, der gerne vil i gang, 
men ikke rigtig ved hvordan. Der er oplys-
ninger om organisationer og frivilligheds-
centre, og som en kontaktmulighed er der 
oprettet en hjemmeside: 
www. seniorfolk.dk. 

Birte Bech-Jørgensen
Professor emerita

... det handler om ressourcerige ældre, eller seniorer, som de 
kaldes her, der arbejder med det, de har lyst til, som tager ini-
tiativer og går i gang
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Anmeldelse 2 
Socialgerontologi: Aldring og Samfund

anmeldelse I charlotte  juul  nilsson

Svein Olav Daatland og Per Erik Solem: Aldring og Samfunn – Innføring i sosialgerontologi. 
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2011 

Aldring og Samfund er en omfattende 
fremstilling af socialgerontologien på 
norsk. Bogens to forfattere Svein Olav 
Daatland og Per Erik Solem er begge psy-
kologer og forskere på Norsk Institut for 
forskning om opvækst, velfærd og aldring. 
Bogen henvender sig primært til stude-
rende på masterniveau med interesse for 
aldring og ældre fra psykologiske og sam-
fundsvidenskabelige synsvinkler, men an-
befales også til andre med bred interesse 
for aldring, ældreomsorg og seniorpolitik. 
Bogens seks dele introduceres med en 
kortfattet oversigt over indholdet i de in-
kluderede kapitler, og hvert kapitel afslut-
tes med et meget informativt resume af 
de vigtigste pointer. Introduktioner, resu-
meer, en overskuelig indholdsfortegnelse, 
en fyldig referenceliste samt et godt stik-
ordsregister gør det oplagt at bruge bogen 
både i sin helhed og som opslagsværk.

Del 1 omhandler begreberne aldring og 
gerontologi, og det beskrives, hvordan al- 
der påvirker os kropsligt, psykologisk så-
vel som socialt. Gerontologi som forsk-
ningsområde historisk set og metodemæs-
sigt gennemgås, og til slut beskrives krop-
pens aldring, herunder en række biologis-
ke teorier. Del 2 omhandler psykologisk 
aldring, og her behandles både aldersfor-
andringer i kognitive processer og æn-

dringer i personlighed, selvbillede og mes-
tringsstil med gennemgang af en række 
psykologiske aldringsteorier. Del 3 om-
handler social aldring og hvordan samfun-
det er med til at definere livsforløbet, og 
indledes med et kapitel om holdninger til 
aldring. Herpå følger to kortere kapitler 
om henholdsvis roller og rolleovergange 
og variation i ældres anseelse og indflydel-
se i samfundet. Del 3 afsluttes med et re-
lativt tungt men vældig godt kapitel, som 
indeholder en kortfattet og letforståelig 
gennemgang af en lang række psykologis-
ke og sociale teorier om aldring; selv for 
medicinsk uddannede læsere som under-
tegnede et uvurderligt kapitel til senere 
opslag. Bogens del 4 handler om den de-
mografiske udvikling og arbejde og pen-
sionering, såvel holdninger til ældre på ar-
bejdsmarkedet som effekter af pensione-
ring. Del 5 omhandler social deltagelse og 
forankring og indledes med et kapitel om 
familien, med særligt fokus parforhold, 
bedsteforælderrollen og forholdet mellem 
voksne børn og ældre forældre. Herefter 
følger et kapitel om social deltagelse og 
social forankring blandt venner, i nærmiljø 
og det civile samfund, og social isolation 
og ensomhed berøres kortfattet. Til slut et 
kapitel om ældres politiske position i det 
moderne samfund. Den afsluttende del af 
bogen, del 6, handler om velfærdsstat og 

velfærd og indledes med et kapitel om 
ældrepolitikken i Norge; ikke så relevant 
for den danske læser. Herpå følger et 
stærkt kapitel om velfærd, levekår og 
livskvalitet, som kommer omkring økono-
miske vilkår og boligforhold, og et yderst 
relevant afsnit om den gode aldring; oplagt 
at bruge perspektiverende i undervisnings-
situationer som kærkommen øjenåbner. 
Bogens sidste kapitel omhandler ældres 
forhold til døden.

Bogen koncentrerer sig således om social 
og psykologisk aldring og om livet som 
gammel, og giver i sin helhed et vigtigt, 
omfattende og meget interessant indblik 
i socialgerontologiens mange områder. I 
mine øjne står særligt kapitlerne om den 
sociale aldring og social deltagelse stærkt, 
men for nogle vil bogens omfattende præ-
sentation af psykologiske aldringsteorier 
og teorier om social aldring muligvis væ-
re tung læsning. Men bogens klare og let-
tilgængelige opdeling gør det nemt at ud-
vælge kapitler af særlig stor interesse og 
relevans for en selv. 

Charlotte Juul  Nilsson
Ph.d., adjunkt, Center for Sund Aldring
Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet

...et yderst relevant afsnit om den gode aldring; oplagt at bruge per-
spektiverende i undervisningssituationer som kærkommen øjenåbner
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Anmeldelse 3 
Læring for livet

Brian Findsen and Marvin Formosa : Lifelong Learning in Later Life. A Handbook on Older Adult Learning. 
International Issues in Adult Education. Volume 7, SensePublishers, Rotterdam, 2011 (218 sider)

Fokus på og debatten om aldring er taget 
til de senere år – af gode, velkendte grun-
de. På det allerseneste diskuteres og for-
skes der nu i læring for ældre. Jeg er selv 
med i et relativt nyetableret internationalt 
netværk ELOA: Education and Learning for 
Older Adults. Netværket er tværdiscipli-
nært, idet man anser de ældres lærings-
muligheder for at være afhængige af man-
ge forskellige rammefaktorer: Godt hel-
bred i bredeste forstand, gode sociale og 
kom-munikative muligheder osv. Der er 
mange andre aktiviteter i gang.

Der er for relativt nylig (sidst på året 2011) 
publiceret en fremragende og omfattende, 
helhedsorienteret  bog om ældres læring: 
Findsen and Formosa, Lifelong Learning 
in Later Life. A Handbook on Older Adult 
Learning. Om bogen skriver forfatterne 
selv i nogle afsluttende bemærkninger: 
 …At the core of this investigation is the in-
terface between lifelong learning and later 
life…this book is built on the pioneering 
work of scholars in educational gerontolo-
gy, adult and continuing education, social 
gerontology, lifelong learning proponents 
and radical theorists, usually from a criti-
cal theory orientation.

Bogen, som er på 218 sider, rummer 15 
kapitler samt referencer og indeks. Der er 
såvel historiske som sundhedsmæssige, 
psykologiske og sociologiske tilgange til 
problemstillingen. I kapitel 3 foretages en 
gennemgang af den vigtige distinktion 
mellem ’lifelong education’  og  ’lifelong 
learning’:  the call for lifelong education 
was often linked with expansion and ex-
tension of adult learning facilities so that it 
was commonly, and wrongly, taken as 
another name for adult education and 
training …  learning must be for life for 
everyone - …. Forfatternes grundlæggen-
de sympatier ligger således andre steder 
end hos de internationale økonomiske or-
ganisationer, som mest er optaget af æl-
dres læring som kompetenceudvikling og 
konkurrencefaktor i et arbejdsliv, som 
skal strække sig så langt op i årene som 
muligt.

Et yderligere centralt kapitel handler om 
og gennemgår de vigtigste teorier og forsk- 
ningsresultater om læringsmotivation og 
–barrierer hos ’older adults’; her omtales 
også internationale ’participation studies’, 
hvor deltagelse og ikke-deltagelse i læ-
ringsaktiviteter ses ud fra såvel et klasse- 

som et køns- og etnicitetsperspektiv. Også 
betydningen af de rette politiske initiativer 
understreges.

Som en naturlig forlængelse af kapitel 3 
om den vigtige skelnen mellem uddannel-
se og læring er kapitel 12 viet diskussionen 
af ’learning in non-formal and informal 
contexts’. Kapitlets concentration is on 
learning outside of explicitly ’educational’ 
contexts where older adults engage in 
learning in non-formal contexts (e.g. vo-
luntary organisations) and in their day-to-
day lives (e.g. travelling, watching tele-
vision). Det centrale begreb inden for vok-
senundervisning: ‘self-directed learning’ 
er – af gode grunde, baseret på, at vi taler 
om modne, voksne mennesker med livs- 
og arbejdserfaring en masse.

Jeg kan stærkt anbefale bogen. BrianFind-
sen er professor i voksenundervisning ved 
Faculty of Education, University of Waikato, 
New Zealand og  Marvin Formosa er lektor 
ved European Centre of Gerontology, 
University of Malta.

Leif Emil Hansen
lektor, Institut for Psykologi og Uddan-
nelsesforskning,Roskilde Universitet

Det centrale begreb inden for voksenundervisning; ‘self-directed 
learning’ er – af gode grunde, baseret på, at vi taler om modne, 
voksne mennesker med livs- og arbejdserfaring en masse

anmeldelse I le if  emil  hansen


