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ABSTRACT	(FÆLLES)	

This	 is	 a	product	 thesis	 consisting	of	 a	written	ethnographic	analysis	 and	an	audiovisual	

ethnographic	product.	It	is	based	on	a	three-month	multi-sited	ethnographic	fieldwork.	We	

followed	 an	 elderly	 woman	 in	 her	 everyday	 life,	 and	 subsequently,	 we	 followed	 course	

members	 at	 a	Danish	 folk	 school	 for	 seniors	 (‘seniorhøjskole’).	 The	methods	 used	 in	 the	

thesis	were	audiovisual	methods,	semi-structured	interviews,	and	participant	observation.	

The	 thesis	 aims	 to	 foreground	 the	 phenomena	 of	 old	 age,	 as	 it	 asks	 how	 people	 in	 the	

category	of	old	age	experience	and	manage	their	ageing.	The	thesis	is	based	on	an	inductive	

analytical	 framework	 primarily	 relying	 on	 Goffman’s	 theories	 of	 social	 identity,	 which	

anchored	the	analysis	to	interpretation	and	the	creation	of	meaning.	Furthermore,	we	draw	

from	cultural	gerontology	of	ageing	and	a	range	of	critical	perspectives	that	deal	with	the	

subjectivity	of	the	ageing	experience.	Our	findings	are	that	old	age	is	constructed	through	a	

dichotomy	 of	 positive	 and	 negative	 images.	 Persons	 manage	 their	 ageing	 experience	 by	

opposing	and	refuting	stereotypical	and	simplistic	notions	of	old	age.	Notably,	active	ageing	

is	framed	against	a	notion	of	ageing	as	deterioration.	Moreover,	they	define	and	assert	old	

age,	by	claiming	ownership	of	their	chronological	age	and	subjective	experience	of	age.	We	

further	analyze	how	age-categorisation	provokes	reactions	and	results	in	different	managing	

strategies,	when	definitions	do	not	harmonise	with	their	self-identity.	In	this	sense,	we	also	

note	the	snubbing	and	slandering	of	people	who	represent	the	notion	of	negative	ageing	in	

treating	them	as	an	outsider.	Furthermore,	we	observe	the	active	resistance	of	the	negative	

categorisation	of	the	‘elder-burden’	through	voluntary	work	and	the	positive	construction	of	

‘the	gray	gold’,	who	participate	in	society.	The	observed	communities	such	as	the	folk	high	

school	and	activity	center	are	crucial	communities	for	conserving	a	sense	of	dignity	and	self-

worth.	As	an	important	aside,	we	also	identify	how	gender	is	a	component	in	shaping	the	

scope	of	individual	agency.	Finally,	we	reveal	how	the	loss	of	loved	ones	is	a	central	aspect	

of	the	ageing	experience.	Finally,	we	argue	that	the	ageing	experience	is	an	embodied	and	an	

entangled	experience,	where	the	body	is	constructed	as	a	risky	body	where	aids	such	as	a	

walker	(‘rollator’)	are	essential	in	managing	the	body.		
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LÆSEVEJLEDNING	

Steder	og	personer	er	anonymiseret	og	optræder	under	pseudonymer	af	etiske	årsager.	

Begreber	står	i	kursiv,	første	gang	de	anvendes.	

Citater	fra	litteratur,	feltnoter	og	informanter,	der	står	for	sig	selv,	står	i	kursiv.	

“Citater	fra	litteratur,	feltnoter	og	informanter,”	der	står	placeret	inde	i	teksten,	står	i	kursiv	

med	“	”.	

(Parentes)	inde	i	et	citat	signalerer	vores	tilføjelse.	

Produktet	er	en	audiovisuel	film,	og	det	vil	fremgå	af	specialet,	hvornår	den	skal	ses.	

	

EN	VISUEL	PROLOG	

Den	 visuelle	 prolog	 til	 specialet	 er	 billeder	 fra	 et	 tre	 måneders	 feltarbejde,	 hvor	 vi	 har	

undersøgt	aldring	 som	 fænomen.	Billederne	 introducerer	 til,	 at	det	 er	et	produktspeciale,	

hvor	ord-,	billeder-,	 lyd-	og	videomateriale	har	 lige	ret	 til	at	repræsentere	 felten	(Chaplin	

1994).	
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INDLEDNING	

	

Klokken	 var	 begyndt	 at	 blive	 mange	 og	 nærme	 sig	 Sonjas	 middagslur.	 Vi	 havde	 en	

samtykkeerklæring	med,	som	Sonja	skulle	udfylde.	Hun	ville	læse	den	på	sin	læsemaskine.	”I	skal	

lige	 flytte	min	Kløvedal	 først.	 Jeg	kan	så	godt	 lide	ham.	Han	skriver	sådan	nogle	spændende	

ting,”	sagde	hun,	og	vi	flyttede	Troels	Kløvedals	Erindringer	fra	læsepladen.	Hun	satte	sig	og	

begyndte	fra	en	ende	af	med	samtykkeerklæringen.	Hun	ville	selvfølgelig	gerne	vide,	hvad	hun	

skrev	under	på.	Hun	vidste	præcis,	hvad	hun	skulle,	og	hvordan	hun	skulle	køre	papiret	frem	og	

tilbage.	Teksten	var	meget	stor.	Hendes	syn	er	ikke	særlig	godt,	men	bare	dét,	at	hun	kaster	sig	

ud	i	hjælpemidlet	og	bruger	det,	indikerer	en	vilje.	Hun	skulle	skrive	under.	Hun	kunne	ikke	se,	

hvor	det	var,	hun	skulle	skrive	under,	og	spurgte	om	ikke	vi	kunne	hjælpe	hende.	Jeg	flyttede	

hendes	hånd,	så	den	var	placeret	det	rigtige	sted.	Hun	skrev	sit	fornavn	men	fik	flyttet	hånden	

igen,	 så	efternavnet	kom	til	at	stå	 lidt	 længere	 væk.	 ”Jeg	er	så	ked	af,	at	 jeg	 ikke	kan	skrive	

ordentlig	mere.	Men	 jeg	 skal	 ikke	brokke	mig.	 Jeg	har	 en	god	alderdom,	 for	 jeg	har	 en	 stor	

familie.	 Og	 jeg	 tror	 også	 det	 hænger	 sammen	 med,	 at	 jeg	 er	 nysgerrig.”	 Det	 siger	 hun	 tit.	

(Ingrids	feltnote).	

Feltnoten	 er	 fra	 et	 besøg	 hos	 nøgleinformanten	 Sonja1.	 Vores	 feltarbejde	 forløb	 over	 tre	

måneder	 fra	 august	 til	 november	 2019,	 og	 vi	 ville	 følge	 Sonja	 de	 første	 seks	 uger.	 De	

resterende	 seks	 uger	 foregik	 på	 en	 højskole	 for	 aktive	 seniorer.	 Feltnoten	 illustrerer	

specialets	fokus,	hvor	vi	undersøger,	hvordan	det	erfares	og	håndteres	at	være	en	“ældre”	

person.		

I	 Danmark	 er	 den	 gennemsnitlige	 levealder	 støt	 stigende,	 da	 vi	 fortsat	 lever	 længere 2	

(Danmarks	Statistik	2020).	Andelen	af	personer	over	65	år	var	 i	2019	ca.	 en	 femtedel	 af	

befolkningen	 og	 forventes	 i	 2030	 at	 ligge	 på	 ca.	 en	 fjerdedel	 (Danmarks	 Statistik	 2019).	

Centralt	for	den	danske	velfærdsmodel	er,	at	samfundet	tager	sig	af	én,	når	man	har	arbejdet	

                                                             
1	Sonja	er	et	pseudonym.	
2	79,3	år	for	mænd	og	83,2	år	for	kvinder	pr.	d.	17.	februar	2020.	Dette	varierer	dog	blandt	dele	af	
befolkningen,	afhængig	af	geografi,	helbred,	uddannelse,	beskæftigelse	mv.	(Christensen,	Jerslev,	Swane	
&	Blaakilde	2017). 
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og	levet	et	langt	liv.	Pensionsalderen	blev	ved	velfærdsforliget	i	2015	fastsat	til	at	stige	i	takt	

med	den	gennemsnitlige	levealder.	På	baggrund	af	Velfærdskommissionens	anbefalinger	op	

gennem	00’erne	og	dertilhørende	reformer	på	pensionsområdet	blev	pensionsmodtagerne	

fremstillet	 som	 de	 passive	 modtagere	 af	 velfærd;	 en	 “ældrebyrde”	 (Jensen	 &	 Rostgaard	

2015).	Denne	fremstilling	bidrog	til	en	“(...)	stereotyp	og	fortrinsvis	problematiserende	tilgang	

til	 det	 aldrende	 samfund.”	 (ibid.:	 11).	 Dog	 viser	 det	 sig,	 at	 “ældres”	 fysiske	 og	 mentale	

sundhed,	herunder	livskvalitet,	er	steget	markant	siden	1987	(Kjøller,	Davidsen	&	Juel	2010).	

Der	 ses	 en	 forøgelse	 af	 dem,	 som	 holder	 sig	 fysisk	 aktive	 og	 tilmelder	 sig	 forebyggende	

undersøgelser.	Også	 sociale	netværk	er	 forbedret,	da	 flere	 indgår	 i	 forskellige	 former	 for	

sociale	aktiviteter.	Samtidig	ses	dog	også	en	stigning	i	folkesygdomme3,	som	skaber	ubalance	

og	 belaster	 sundhedssystemet.	 Så	 i	 takt	 med	 at	 befolkningen	 aldres,	 stiger	

sundhedsomkostninger,	 og	 det	 er	 blandt	 andet	 i	 forlængelse	 heraf,	 at	 der	 tales	 om	

“ældrebyrden”	(ibid.).	Hvornår	man	anses	som	“gammel”	eller	“ældre”	varierer	og	defineres	

forskelligt.	 WHO	 betegner	 “ældre”	 som	 personer	 på	 65	 år	 og	 derover,	 og	 “gamle”	 som	

personer	på	80	år	og	derover,	da	risikoen	for	at	blive	ramt	af	aldersbetingede	sygdomme	

efter	 80	 år	 er	 højere	 (World	 Health	 Organization	 2015).	 I	 Danmark	 ses	 overgangen	 til	

pensionsalderen	 som	et	 afgørende	brud	og	 som	overgangen	 til	 “alderdom”	 (Fjord	 Jensen	

1993:	14).	Men	hvis	man	arbejder	til	langt	ind	i	sine	80’ere	eller	bliver	førtidspensionist	som	

40-årig	vender	det	op	og	ned	på	forståelsen	af,	hvornår	man	er	“gammel”	(Blaakilde	2000).	

Hvis	en	person	på	88	år	føler	sig	som	én	på	38	år,	sætter	det	endnu	større	spørgsmålstegn	

ved	definitionen	af	aldring.			

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 fremstillinger	 og	 et	 kontrastfyldt	 syn	 på	 aldring,	 vil	 dette	

speciale	 søge	 at	 afdække	 den	 “ældres”	 erfaring	 og	 håndtering	med	 at	 være	 placeret	 i	 en	

kategori	i	samfundet.	Det	afdækker	aldring	som	fænomen	set	fra	den	aldrendes	perspektiv.		

Feltarbejdet	 viste	 generelt,	 hvordan	 der	 var	 forskellige	 og	 tvetydige	 holdninger	 til	

alderskategorier	og	-forståelser;	nogle	ville	ikke	betegnes	som	gamle,	andre	ville	ikke	kaldes	

ældre;	nogle	mente,	at	de	var	gamle	udenpå	men	unge	inde	i;	nogle	andre	kæmpede	mod	at	

blive	betegnet	som	“ældrebyrden”.	Det	blev	hurtigt	klart,	hvor	essentielt	det	var	for	”ældre”	

                                                             
3	Eksempelvis	kræft,	overvægt,	stress,	og	former	for	misbrug.	
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selv	at	kunne	definere	deres	egen	aldring	og	dens	kategoriale	betydninger.	Dette	 trådte	 i	

særlig	grad	frem,	og	viste	hvordan	de	nærmest	dagligt	skulle	ty	til	strategier	for	at	håndtere	

disse	kategoriseringer	og	uønskede	definitioner;	noget	som	i	sidste	ende	havde	til	formål	at	

opretholde	og	bevare	værdighed.	

			I	felten	var	det	tydeligt,	at	alder	var	til	konstant	forhandling;	nogles	alder	blev	sløret	

af	andre,	nogle	kunne	føle	sig	yngre	end	sin	”faktiske”	alder,	andre	glædede	sig	til	at	fylde	

halvfems.	 Alder	 og	 alderskategorierne	 virkede	 til	 at	 være	 ladet	 med	 betydninger,	

fortolkninger,	forestillinger	og	deres	måde	at	interagere	med	omverdenen	på	i	det	sociale	og	

private.	Kategoriseringer	viste	sig	som	en	tredjepart	i	kommunikationen,	og	felten	afslørede,	

hvilken	 indvirkning	 disse	 har	 på	 ”ældres”	 liv.	 Udover	 at	 komme	 til	 udtryk	 gennem	

kommunikation,	 har	 vi	 undersøgt,	 hvordan	 aldring	 viser	 sig	 i	måden	 at	 være	 i	 kroppen;	

måden	man	 sanseligt,	 æstetisk	 og	materielt	 går	 verden	 i	møde.	 Slutteligt	 undersøgte	 vi,	

hvordan	kategoriseringer	blev	fremtrædende	i	deres	forhold	til	døden,	når	naboer,	venner	

og	partnere	går	bort.	

Da	dette	er	et	produktspeciale,	bygger	det	på	brug	af	både	visuel	og	skriftlig	etnografi.	

Vi	har	derfor	udarbejdet	en	audiovisuel	film	om	den	levede	erfaring	med	den	aldrende	krop.	

Ved	brugen	af	audiovisuelle	medier	som	lyd,	foto	og	film	blev	vi	bevidste	om	den	sanselige,	

æstetiske,	 materielle	 og	 kropslige	 betydning	 af	 den	 aldrende	 krop.	 Gennem	 skiftende	

temporalitet,	 kropslige	 bevægelser,	materielle	 objekter	 og	 lydlandskaber	 observerede	 vi,	

hvordan	dagligdagens	gøremål	som	madlavning	og	indkøb	kunne	være	en	udfordring,	når	

informanterne	 lever	med	 funktionsnedsættelser.	 Gennem	 dans,	 optrædener,	 morgen-	 og	

stolegymnastik	 så	 vi	 en	 mere	 frigjort	 krop,	 hvor	 der	 var	 plads	 til	 fejl,	 selvironi	 og	

fællesskabende	relationer.	I	arbejdet	med	de	audiovisuelle	medier	viste	sig	en	anden	side	af	

aldring,	som	den	skriftlige	etnografi	 ikke	kunne	give	os	adgang	til;	vi	kunne	få	øje	på	det	

usagte	og	det	ukonventionelle	(Winther	2018,	Møhl	2010).		

Ved	at	gå	tæt	på	folks	egne	fortællinger,	samt	opleve	og	bevidne	deres	erfaringer	med	

at	blive	kategoriseret,	belyser	specialet	den	måde,	hvorpå	“ældre”	erfarer	at	skulle	navigere	

i	et	net	af	betydninger,	 forestillinger	og	stereotypier	om	aldring.	Det	er	 forestillinger	som	

påvirker	og	begrænser	dem,	og	som	har	rod	i	et	unuanceret	perspektiv	på	aldring;	et	syn	som	
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stadig	 betragter	 aldring	 som	 et	problem,	 både	 for	den	 enkelte	 og	 for	 samfundet.	 Aldring	

sættes	 i	 relation	 til	 kropsligt	 forfald	på	 trods	af	kulturgerontologiens	øgede	 fokus	på	det	

modsatte	(se	Blaakilde	2000;	Blaakilde,	Kirk	&	Swane	1998;	Gullette	2015;	Katz	2005;	Twigg	

og	Martin	2015).		

Flere	studier	 inden	for	det	kulturgerontologiske	 felt	har	samme	fokus	på,	hvordan	

aldring	 eksisterer	 i	 unuancerede	 positive	 og	 negative	 billeder	 af,	 hvad	 der	 forstås	 som	

vellykket	og	ikke	vellykket	aldring	(Blaakilde	2000;	Blaakilde,	Kirk	&	Swane	1998;	Grøn	&	

Andersen	2014;	Katz	2001).	Fælles	for	studierne	er,	at	de	ønsker	at	gøre	op	med,	hvad	de	

kalder,	unuancerede	kategorier	og	billeder	på	aldring.	Specialet	bidrager	til	litteraturen	ved	

at	anskueliggøre,	hvilke	konsekvenser	 forståelserne	af	aldring	har	 for	den	enkelte,	og	det	

adskiller	sig	i	sit	fokus	ved	at	undersøge,	hvordan	“ældre”	håndterer	disse	kategoriseringer.	

Opmærksomheden	rettes	mod	de	håndteringsstrategier	som	tages	 i	brug	i	mødet	mellem	

mennesker	 og	 i	 opgøret	 mod	 kategoriseringsprocesser;	 men	 også	 i	 mødet	 mellem	

mennesker	 og	 objekter.	 Specialet	 bidrager	 til	 forståelsen	 af,	 hvordan	 aldring	 erfares	 og	

håndteres	af	“ældre”,	når	kroppen	gradvist	mister	funktioner.	Det	viser,	hvordan	oplevelsen	

af	 at	blive	kategoriseret,	herunder	 fordomme	og	 forestillinger	om	aldring,	udfordrer	den	

enkeltes	selvbillede	og	følelsen	af	værdighed.	
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PROBLEMFORMULERING	

I	 det	 følgende	 ekspliciteres	 den	 problemformulering,	 der	 har	 ageret	 styringsredskab	 for	

undersøgelsen	og	som	løbende	er	blevet	redigeret	til:	

Hvordan	erfares	og	håndteres	aldring	af	personer	i	ældrekategorien?	

- Hvordan	 håndterer	 informanterne	 aldersforståelser	 og	 -kategoriseringer,	 der	

anvendes	om	dem	i	ældrekategorien?		

- Hvad	frygter	og	værdsætter	de	i	alderskategorien?	

- Hvordan	 håndterer	 de	 alderskategorien	 i	 skæringspunktet	 med	

kønskategorien?	

- Hvordan	erfarer	og	håndterer	de	døden	som	en	omstændighed	i	aldringen,	og	hvad	

betyder	det	for	deres	valg	og	prioriteringer?	

- Hvordan	forholder	de	sig	til	deres	kropslige	væren-i-verden?	

- Hvordan	 har	 funktions-	 og/eller	 sansetab	 betydning	 for	 håndteringen	 af	

aldringen?	

- Hvordan	påvirker	hjælpemidler	deres	kropslige	erfaringer	i	hverdagen?	

	

FELTEN	I	PRAKSIS	

	

Specialet	er	rent	praktisk	forankret	i	et	multilokaliseret	feltarbejde	på	tre	måneder,	opdelt	i	

to	 felter	 af	 hver	 seks	 uger.	 I	 den	 første	 felt	 fulgte	 vi	 Sonja	 i	 hendes	 hjem	 samt	 på	 det	

aktivitetscenter,	hun	besøgte	to	gange	ugentligt.	I	den	anden	felt	opholdt	vi	os	på	en	højskole	

målrettet	 ”seniorer”4 .	 I	 den	 første	 felt	 fik	 vi	 kontakt	 til	 informanten	 gennem	 en	 fælles	

bekendt.	Af	den	bekendte	samt	i	to	opfølgende	telefonsamtaler	med	informanten	fik	vi	det	

indtryk,	at	hun	boede	i	en	boligforening	med	andre	“ældre”,	som	generelt	søgte	hinandens	

selskab	og	passede	på	hinanden5.	Den	anden	felt	var	velkendt	i	kraft	af	en	bekendt,	som	af	

                                                             
4 På	højskolens	hjemmeside	står	der,	at	målgruppen	er	“seniorer	fra	60	år	og	opefter”,	men	vi	mødte	
også	enkelte	kursister,	der	lå	uden	for	målgruppens	aldersopdeling.	
5	I	de	indledende	telefonopkald	med	informanten	beskriver	hun,	at	de	passer	på	hinanden;	nogle	har	
avis	sammen;	de	holder	øje	med,	om	gardinerne	er	oprullet	eller	nedrullet	hos	hinanden,	og	om	de	har	
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flere	omgange	har	været	kursist	på	skolen.	Gennem	højskolens	forstanderpar	fik	vi	lov	til	at	

opholde	os	på	højskolen	i	alle	seks	uger.	Som	felt	var	højskolen	relevant,	fordi	den	samlede	

forskellige	personer,	der	af	egen	vilje	havde	søgt	et	ophold	i	fællesskabende	rammer.	

Felterne	blev	dermed	konstrueret	ud	fra	en	præmis	om,	at	de	hver	især	rummede	forskellige	

former	for	fællesskab	med	“ældre”,	der	levede	og	håndterede	de(t)	vilkår,	som	aldringen	er.	

Vi	antog,	at	de	to	felter	kunne	give	forskellige	perspektiver	på	at	være	”ældre”,	både	fordi	det	

gav	et	nært	indblik	i	det	private	rum	med	adgang	til	hverdagslivet,	livshistorier	og	erfaringer,	

men	også	indblik	i	et	socialt	rum	med	adgang	til	relationer,	blikke,	kroppe	og	fortolkninger	

mellem	“ældre”;	hvordan	kroppen	agerer,	tolkes	og	accepteres	i	det	sociale	miljø.	(Vi	vil	i	det	

empiriske	design	komme	nærmere	ind	på	denne	sondring).							

BEGRUNDELSE	FOR	VALG	AF	BETEGNELSER	

Informanterne	er	 ikke	valgt,	 fordi	de	 tilhører	en	 specifik	aldersgruppe,	men	ud	 fra	deres	

respektive	deltagelse	i	feltens	aktiviteter,	som	er	målrettet	en	“ældre”	aldersgruppe.	Fælles	

for	informanterne	er,	at	de	oplever	at	blive	“talt	gamle”	i	mødet	med	omverdenen	(Blaakilde	

2000:	7).	Undersøgelsen	retter	sig	mod	at	klargøre,	hvordan	det	erfares	og	håndteres	at	blive	

kategoriseret	 som	 “ældre”.	 Derfor	 er	 vi	 særligt	 opmærksomme	 på	 ikke	 at	 være	 med	 til	

yderligere	 at	 kategorisere	 informanterne.	 Vi	 vælger	 fremover	 at	 bruge	 betegnelsen	

“personer	 i	 ældrekategorien”	 for	 at	 understrege,	 at	 de	 først	 og	 fremmest	 er	 personer,	

dernæst	 skal	 de	 forholde	 sig	 til	 at	 blive	 opfattet	 som	 “ældre”	 gennem	 kategorisering.	

Ligeledes	benyttes	betegnelsen	“aldring”,	der	skal	forstås	som	den	processuelle	udvikling	i	

at	blive	gammel.	Det	er	et	mere	omfavnende	begreb	end	“alderdom”,	der	henleder	tankerne	

til	den	sidste	fase	i	livet	(Blaakilde,	Kirk	&	Swane	1998:	12).	Nogle	steder	bruges	betegnelsen	

“informant”,	såfremt	det	er	relevant	for	konteksten	(se	Amit	2003;	Hastrup	2010).	Sonja	er	

karakteriseret	ved	at	være	en	nøgleinformant,	da	relationen	til	hende	er	præget	af	at	være	

mere	 intens	 og	 personlig,	 og	 har	 strakt	 sig	 over	 længere	 tid	 (Hammersley	 and	 Atkinson	

                                                             
været	ude	med	skraldet;	de	får	en	kop	kaffe	hos	hinanden;	om	sommeren	render	de	sammen	og	deler	en	
sodavand;	om	vinteren	ses	de	næsten	kun	på	aktivitetscentret,	dog	drikker	de	nogle	gange	kaffe	hos	
hinanden;	de	ses	til	fødselsdag	hjemme	hos	hinanden	til	boller	og	kaffe;	de	holder	gadefest	om	
sommeren	(noter	fra	indledende	interview). 
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1983).	Andre	steder	bruger	vi	“borger”	eller	“kursist”	på	grund	af	den	rolle,	de	forstås	som	i	

den	respektive	institutionelle	sammenhæng.	Når	der	refereres	til	andres	studier	af	aldring,	

hvor	de	eksempelvis	bruger	betegnelsen	“gammel”	eller	“ældre”,	sættes	det	i	citationstegn	

(“”),	for	at	henvise	til,	at	det	er	deres	brug	af	betegnelsen.	Når	vi	bruger	andre	betegnelser	

om	 informanterne,	 kan	 det	 virke	 kontroversielt	 og	 muligvis	 forvirre	 mere,	 end	 hvad	

hensigten	er.	Det	skyldes,	at	betegnelser	og	kategorier	hele	tiden	skiftes	ud	og	nye	kommer	

til,	og	ligeledes	kan	det	have	konsekvenser6	for	de	personer,	de	bruges	om	(Gilliam	2017:	

129-130;	 Jenkins	 2006:	 108-109).	 Som	 nævnt	 indledningsvist	 bemærkede	 vi	 disse	

konsekvenser	af	kategoriseringer	i	mødet	med	feltens	informanter	(dette	vil	blive	belyst	i	

analysen).	

	 	

                                                             
6 Se	eksempelvis	diskussionen	af	betegnelsen	“eskimo”	om	inuitter	i	Grønland,	som	har	været	oppe	i	
debatten	i	Danmark	i	juni	2020	og	som	markerer	en	“identitetspolitisk	kamp”	(Hansen	2020).  
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DET	EMPIRISKE	DESIGN	

	

(The	field)	has	to	be	laboriously	constructed,	prised	apart	from	all	the	other	possibilities	for	

contextualization	to	which	its	constituent	relationships	and	connections	could	also	be	referred.	

(Amit	2003:	6).	

	

Som	 antropolog	Vered	Amit	 noterer,	 så	 ligger	 felten	 ikke	 “derude”	 og	 venter	 på	 at	 blive	

opdaget	 af	 antropologer;	 felten	 er	 en	 konstruktion.	 Derfor	 er	 det	 i	 nærværende	 afsnit	

relevant	at	 redegøre	 for	sammensætningen	af	de	 forskellige	 felter	og	 felternes	empiriske	

objekter.	

	

EN	FELTVANDRING	I	DET	MULTILOKALISEREDE	FELT	

	

I	 en	 kulturfænomenologisk	 feltvandring	 forstås	 forskningsfelter	 som	 landskaber,	 man	 kan	

vandre	rundt	om	og	ind	i.	De	fænomener,	der	ønskes	belyst,	kan	blive	vendt	og	drejet,	detaljerne	

kan	blive	dyrket	og	praksisformerne	gransket.”	(Winther	2018:	310).		

Vi	gjorde	brug	af	antropolog	Ida	Winthers	(2018)	begreb	om	feltvandring	som	en	metode	og	

et	analytisk	perspektiv	i	det	etnografiske	arbejde.	Det	drejer	sig	ikke	blot	om	at	vandre	i	de	

fysiske	felter,	men	ligeledes	at	bevæge	sig	i	teorierne,	som	gør	det	muligt	at	løfte	blikket	og	

betragte	felten	ovenfra	(ibid.:	310-311).	Feltvandringen	tager	afsæt	i	den	multilokaliserede	

etnografi	 (multi-sided	 ethnography);	 et	 format	 og	 en	 metode	 som	 tilskrives	 antropolog	

George	E.	Marcus	(1995).	Kulturgeograf	Kristine	Juul	(2018)	forklarer,	at	det	“(...)	består	i	at	

følge	spor	og	sammenhænge	for	at	afdække,	hvor	og	hvordan	mennesker,	ting	eller	metaforer	

bevæger	sig	og	i	denne	proces	både	formes	af	og	omformer	forskellige	lokaliteter”	(ibid.:	127).	

Valget	om	at	undersøge	fænomenet	aldring	med	ophold	i	to	felter	havde	bund	i	et	ønske	om	

at	 identificere	 sammenhænge	 i	 informanternes	 håndtering	 af	 aldring	 set	 ud	 fra	 to	

umiddelbart	forskellige	felter.	Metoden	gav	os	indblik	i	erfaringer	og	håndteringsstrategier	

set	ud	fra	én	persons	hverdagsperspektiv	med	besøg	på	et	aktivitetscenter,	samt	i	den	mere	

fællesskabsorienterede	institution,	som	højskolen	er.	
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Den	 multilokaliserede	 etnografi	 åbnede	 for	 et	 bredt	 perspektiv	 på	 aldring,	 men	

skabte	 i	 samme	 omgang	 modsætningsfyldte	 kriterier	 for,	 hvad	 der	 var	 relevante	

problemstillinger	og	 tematikker	 at	 forfølge	 (Gallo	 2009	 i	 Juul	 2018:	 137).	Det	 analytiske	

fokus	 blev	 udvidet	 betydeligt,	 hvilket	 gjorde,	 at	 empirien	 i	 begyndelsen	 stak	 i	 mange	

retninger.	Det	kunne	med	fordel	have	været	mere	håndgribeligt	i	bearbejdelsen	af	empiri	og	

indskærpelse	af	specialets	fokus,	hvis	vi	kun	havde	opholdt	os	i	én	(single-sited)	felt.	På	den	

anden	 side	 havde	 det	 ikke	 givet	 lige	 så	 stor	 adgang	 til	 en	 mangefacetteret	 empiri,	 som	

afstedkom	en	bred	vifte	af	temaer	inden	for	fænomenet	aldring.			

	

DET	EMPIRISKE	OBJEKT	

	

Antropolog	 Kirsten	 Hastrup	 (2010:	 15-16)	 beskriver	 det	 empiriske	 objekt,	 som	 de	

institutioner,	steder,	mennesker,	tid	og	rutiner,	som	man	undersøger	i	felten.	Vi	vil	derfor	

beskrive	felterne	hver	for	sig,	som	vi	oplevede	dem,	og	hvilken	slags	viden,	det	gav	os	adgang	

til.		

		

HJEMMET	

Størstedelen	af	feltarbejdet	hos	Sonja	foregik	i	hendes	hjem,	da	hun	opholdt	sig	der	det	meste	

af	hendes	dag.	Vi	besøgte	hende	primært	i	hverdagen	et	par	gange	om	ugen	i	et	par	timer	om	

formiddagen	eller	eftermiddagen7.	

Gennem	hjemmets	mikrokultur	fik	vi	indsigt	i	Sonjas	hverdagslige	rutiner	og	vaner,	

samt	måder	at	håndtere	både	kroppen	og	hendes	sociale	relationer	(Ehn	&	Löfgren	2017:	

144).	Hun	afslog	altid	vores	tilbud	om	at	tage	opvasken,	da	det	var	en	handling,	hun	stadig	

mestrede.	 Opvasken	 var	 derfor	 ikke	 “bare”	 en	 opvask;	 den	 gav	 os	 blik	 for,	 hvad	 hun	

værdsatte,	 og	 hvilke	 håndteringsstrategier	 hun	 benyttede	 til	 at	 opretholde	 en	 værdig	

optræden.	Derudover	var	vi	vidner	til,	hvordan	døren	altid	stod	åben	og	venner,	familie	og	

plejepersonale	kom	og	gik.	Det	gav	både	blik	for	hendes	sociale	verden,	herunder	de	sociale	

                                                             
7	Vi	besluttede	dette	i	løbende	samråd	med	Sonja.	
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prioriteringer,	men	i	ligeså	høj	grad	viste	det,	hvordan	tilliden	blev	en	håndteringsstrategi	til	

at	 få	 hjælp	 til	 de	 ting,	 hun	 havde	 behov	 for;	 og	 hvordan	 personer	 blev	 til	menneskelige	

hjælpemidler	i	hendes	private	hjem.	Ved	et	par	lejligheder	tilbragte	vi	eftermiddagen	på	tur;	

Sonja	i	kørestol	og	os	som	“skubbere”.	Derudover	oplevede	vi,	hvordan	eksempelvis	at	læse	

en	 bog	 kunne	 lade	 sig	 gøre	 ved	 hjælp	 af	 en	 læsemaskine.	Det	 gav	 indblik	 i,	 hvordan	 det	

erfares	at	være	afhængig	af	nogle	eller	noget.		

At	være	til	stede	 i	Sonjas	hjem,	et	privat	socialpsykologisk	 rum	(Tjørnhøj-Thomsen	

2010:	107),	mellem	alskens	materielle	objekter	ladet	med	betydninger	gav	indblik	i	hendes	

værdier	og	prioriteringer;	eksempelvis	i	en	bog	på	bogreolen,	hvor	Sonja	havde	nedskrevet,	

hvilket	 tøj	 hun	 ville	 begraves	 i,	 og	 hvilke	 salmer	 der	 skulle	 synges.	Hjemmets	materielle	

objekter	bidrog	til	viden	om,	hvordan	hun	gennem	valg,	refleksioner	omkring	døden,	sociale	

relationer,	samt	kroppen	og	helbredet,	dagligt	håndterede	sin	aldring.				

	

AKTIVITETSCENTRET	

Aktivitetscentret	 var	 til	 de	 borgere,	 som	 boede	 i	 eget	 hjem	 og	 ca.	 halvtreds	 procent	 af	

borgerne	havde	en	form	for	demens.	For	at	få	en	plads	skulle	man	have	et	behov	af	særlig	

karakter.	Adgangen	til	aktivitetscentret	var	på	den	præmis,	at	vi	var	der	de	to	gange	om	ugen	

i	 formiddagstimerne,	 hvor	 Sonja	 var	 der.	 Her	 fik	 vi	 adgang	 til,	 hvordan	 personer	 i	

ældrekategorien	deltog	i	det	sociale	rum.	Når	Sonja	delte	ud	af	fortællinger	om	sin	familie	til	

de	andre	borgere	og	ansatte,	gav	det	blik	for,	hvordan	aldring	håndteres	gennem	værdier	

som	familie,	venner	og	naboer.	

Når	 vi	 ankom	om	morgenen,	 startede	 dagen	 på	 samme	 vis;	 den	 fulgte	 et	 planlagt	

program	og	en	rutine	styret	af	medarbejderne.	Her	så	vi,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	

blev	institutionaliseret,	og	hvordan	kroppen	blev	sat	ind	i	et	system,	hvor	den	skulle	agere	

på	 en	 bestemt	 måde.	 Aktiviteter	 som	 morgengymnastik	 gav	 indsigt	 i	 idealet	 om	

selvhjulpenhed.	 Temporalitet	 og	 hjælpemidlers	 betydning	 i	 det	 sociale	 fællesskab	 blev	

synligt,	når	borgere	bevægede	sig	 fra	rum	til	rum.	Ved	at	deltage	 i	og	observere	samtaler	

mellem	borgerne	 gav	 det	 indsigt	 i	 alders-	og	kønskategoriseringer.	 Endvidere	 var	 døden	

meget	present.	Da	vi	ankom	til	felten,	var	Sonjas	faste	borddame	(og	nabo	fra	gaden)	lige	

død.	Undervejs	blev	endnu	en	af	hendes	faste	borddamer	syg	(ligeledes	en	nabo	fra	gaden)	
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og	døde	ved	slutningen	af	feltarbejdet.	Når	borgere	blev	syge	og	gik	bort,	fyldte	deres	fravær	

i	det	sociale	rum.	Det	var	et	betydningsfuldt	tema,	som	påvirkede	måden,	borgerne	søgte	de	

fællesskabende	rammer	på	aktivitetscentret.		

		

HØJSKOLEN	

En	højskole8	er	karakteriseret	ved	at	være	en	skole	med	folkeoplysning	som	formål	inden	for	

den	 grundtvigske	 højskoletradition	 (Højskoleloven,	 LBK	 25/03/2019).	 Seniorhøjskolen	

udbyder	kun	én	til	to-ugers	kurser,	hvor	kursisterne	bor	på	skolen9.	Dagen	starter	ud	med	

morgensamling,	hvorefter	der	er	undervisning	i	fire	til	fem	temafag10,	som	kursisterne	har	

meldt	sig	på.	Undervisningen	foregår	i	formiddagstimerne,	og	i	løbet	af	dagen	er	der	foredrag	

og	fællessang	fra	højskolesangbogen.	Der	er	fællesspisning	tre	gange	om	dagen	og	udflugt	i	

weekenden	til	nærliggende	kulturattraktioner.		

Vi	opholdt	os	på	højskolen	i	alle	døgnets	timer	og	nåede	i	alt	at	overvære	fire	kurser11.	

Det	gav	viden	om	de	kropslige	mønstre,	tempo	og	rytme,	kursisternes	sociale	interaktioner	

og	prioriteringer,	og	hvordan	alderskategorier	og	 -tolkninger	 fyldte	 i	det	 sociale	 rum.	Da	

vores	feltarbejdet	strakte	sig	fra	oktober	ind	i	november,	gjorde	vejret,	at	kursisterne	var	

lettere	 tilgængelige,	 da	 de	 opholdt	 sig	 indendørs	 det	meste	 af	 tiden.	Det	 var	 årsag	 til,	 at	

mange	kursister	brugte	 tid	 i	 eksempelvis	værkstedet	og	 rundt	 i	 krogene.	Da	vi	 boede	på	

højskolen	ligesom	kursisterne,	fik	vi	mulighed	for	at	være	med	i	de	mere	uformelle	øjeblikke	

hen	mod	aftenen,	som	ikke	var	underlagt	de	rutinemæssige	og	skemalagte	rammer.	Det	blev	

tydeligt,	hvem	der	var	ny	kursist,	og	hvem	der	var	“genganger”,	hvilket	havde	stor	betydning	

for,	hvordan	fællesskabet	tog	sig	ud	på	højskolen.		

	

                                                             
8	Et	ophold	på	højskolen	er	med	egenbetaling	og	koster	kursisten	mellem	4.000-9.000	DKK.	
9	Med	mindre	de	er	dagskursister.	
10	Temafag	som	klassisk	musik,	tegning	og	maleri,	IT,	glaspusteri,	og	svampejagt.	
11	To	fjorten-dages	kurser	og	to	en-uges	kurser. 



20 

	
	

Højskolen	tilbød	et	begrænset	antal	faste	pladser12	i	spisesalen.	"En	kursist	fortæller	mig,	at	

‘uden	faste	pladser	kan	man	jo	ligge	død	i	dagevis’."	(Idas	feltnote).	Rationalet	bag	den	faste	

plads	var	eksempelvis	at	kunne	holde	øje	med	hinanden,	hvis	en	kursist	ikke	dukkede	op.	

Den	 faste	plads	var	 for	nogle	væsentlig	 i	deres	etablering	 i	 fællesskabet,	 og	 fik	derfor	en	

symbolsk	betydning	i	det	sociale	rum.	De	faste	pladser,	rutiner	og	traditioner	skabte	tryghed	

og	forudsigelighed	hos	kursisterne.	Modsat	opponerede	andre	mod	de	faste	pladser	med	et	

andet	rationale;	at	pladserne	gik	imod	grundtanken	om	højskolen	som	et	socialt	sted,	hvor	

man	skulle	møde	nye.	I	samtaler	med	kursisterne	ved	bordene,	til	aktiviteter	og	i	interviews,	

var	 alderskategoriseringer	 og	 -forståelser	 indlejret	 i	 alt;	 deres	 kropslige	 væren,	 kønnede	

handlemuligheder,	 hjælpemidler	 og	 hvordan	 de	 konstant	 skulle	 forholde	 sig	 til	 andres	

tolkning	 og	 anerkendelse	 i	 sociale	 sammenhænge.	 Nogle	 gange	 spiste	 vi	 med	 ved	

kursisternes	borde,	hvilket	gav	et	backstage	perspektiv	(Goffman	1959).	Her	fik	vi	adgang	til	

de	mere	personlige	samtaler,	der	berørte	emner	som	eksempelvis	tab,	sygdom	og	alder.	

                                                             
12 Kursister	havde	ved	ankomst	mulighed	for	at	lægge	et	navneskilt	ved	det	bord,	de	ønskede	at	sidde	
ved. 
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DEN	ANALYTISKE	OG	TEORETISKE	RAMMESÆTNING	

I	det	følgende	præsenteres	specialets	analytiske	og	teoretiske	rammesætning	med	henblik	

på	 at	 anskueliggøre	 den	 forskning,	 der	 eksisterer	 på	 området,	 herunder	 det	

videnskabsteoretiske	afsæt.	Den	eksisterende	forskning	og	udvalgte	teori	har	skærpet	det	

analytiske	fokus	med	henblik	på	at	granske,	de	implikationer	alderskategoriseringer	har	på	

personer	i	ældrekategorien.				

Older	people,	like	everyone	else,	are	caught	in	webs	of	cultural	meanings,	so	that	while	they	are	

able	to	express	agency,	resist	dominant	cultural	norms,	they	are	at	the	same	time	formed	by	

them.	(Twigg	&	Martin	2015:	10).	

	

Det	 gerontologiske 13 	paradigme	 har	 længe	 været	 præget	 af	 en	 medicinsk	 og	 biologisk	

optagethed	på	aldring	som	forfald	(for	en	kritik	heraf	se	Blaakilde	2000;	Blaakilde,	Kirk	&	

Swane	 1998;	 Twigg	 &	 Martin	 2015).	 På	 baggrund	 af	 kulturgerontologiens	 fokus	 på	

handlemuligheder,	 subjektivitet,	 og	 individualisering,	 kan	 man	 få	 blik	 for	 nuancerne,	

erfaringerne	og	tvetydighederne	i	aldring	(Twigg	og	Martin	2015:	2).		

Med	 afsæt	 i	 dansk	 kulturgerontologisk	 forskning	 kredser	 den	 analytiske	 tilgang	

hovedsageligt	om	det	kategoriale	 i	 og	omkring	aldring	 (Blaakilde	2000;	Blaakilde,	Kirk	&	

Swane	1998;	Grøn	&	Andersen	2014).	Den	retter	blikket	mod	de	fortællinger,	stereotyper	og	

billeder	 på	 aldring,	 der	 præsenteres	 gennem	 kulturen	 i	 form	 af	 medier	 og	 reklamer.	

Endvidere	er	det	analytiske	fokus	forankret	i	international	kulturgerontologisk	forskning	og	

dens	kulturspecifikke	optagethed	af,	hvordan	aldring	opleves	og	navigeres	i	(de	Medeiros	&	

Black	2015;	Katz	2005;	Slevin	2010;	Tanner	2010).	Intersektionalitet	(Crenshaw	1991)	er	

sjældent	blevet	anvendt	på	 studier	af	 aldring14	(Calasanti	og	King	2015),	 specielt	når	det	

kommer	 til	skæringspunktet	mellem	køns-	og	alderskategorien	 (fx	Hearn	og	Wray	2015;	

Slevin	2010).	Intersektionalitet	skærper	blikket	mod	navigationen	i	alderskategorien	med	

den	inflydelse	kønskategorien	har	på	fortolkningsverdener	og	ulige	positioner	(Calasanti	og	

King	 2015).	 Ved	 brug	 af	 mikrosociolog	 Erving	 Goffmans	 (1959,	 2014)	 teori	 om	

                                                             
13	Læren	om	aldring.	
14 Kategorier	som	klasse	og	etnicitet	kunne	lige	såvel	have	været	relevante	intersektioner,	men	var	ikke	
fremtrædende	ved	gennemgang	af	empirien.		



22 

indtryksstyring,	 jeg-identitet,	 og	 indgruppe,	 sociolog	 Howard	 S.	 Beckers	 (1963)	 teori	 om	

outsideren,	og	antropolog	Richard	Jenkins’	(2006)	teori	om	interne-	og	eksterne	definitioner,	

bliver	 det	 muligt	 at	 identificere	 de	 strategier,	 som	 tages	 i	 brug	 i	 håndteringen	 af	

kategorisering.	I	bevaringen	af	selvbillede,	værdighed	og	integritet	kan	vi	rette	fokus	mod,	

hvordan	 den	 sociale	 identitet	 og	 selvopfattelse	 skabes	 i	 en	 vekselvirkning	 mellem	

mennesker	og	kategorier.		

Med	et	analytisk	fokus	på	døden	som	et	vilkår	i	aldringen	benyttes	antropologisk	og	

kultursociologisk	 forskning	 om	 oplevelsen	 af	 tab	 (Nørtoft	 2013),	 herunder	 hvordan	

sorgprocessen	bagatelliseres,	da	død	i	forbindelse	med	høj	alder	betragtes	som	“naturligt”	

(Andersen	 og	 Brünner	 2009).	 Analysen	 er	 forankret	 i	 psykologisk	 og	 kultursociologisk	

litteratur	som	har	fokus	på	sorg	som	en	proces	(Hockey,	Penhale	og	Sibley	2001;	Moules	et	

al.	2004)	samt	litteratur	om	hjemlighed	og	hverdagsliv	(Ehn	og	Löfgren	2006,	2017),	hvor	

sorgen	finder	plads	i	det	fysiske	rum.	Med	litteraturen	skærpes	det	analytiske	blik	mod	at	

undersøge,	hvordan	der	med	tabet	af	en	partner	mistes	adgang	til	specifikke	fællesskaber,	

men	samtidig	håndteres	tabet	gennem	nye	fællesskaber.		

Kulturgerontolog	 Kathleen	 Slevin	 (2010)	 argumenterer	 for,	 at	 litteraturen	 har	

ignoreret	den	aldrende	krop.	Når	den	aldrende	krop	får	fokus,	så	handler	det	ofte	om	den	

svækkede,	 aldrende	 krop	 i	 forfald	 (ibid.).	 Det	 analytiske	 perspektiv	 forankres	 i	

kultursociologisk	og	-gerontologisk	 litteratur,	der	beskæftiger	sig	med	den	aldrende	krop	

som	 en	 subjektiv	 erfaring	 (Katz	 2005,	 2015;	 Laz	 2003;	 Slevin	 2010;	 Thomasen	 2009).	

Litteraturen	 benyttes	 som	 afsæt	 og	 indgangsvinkel	 til	 at	 forstå	 den	 aldrende	 krops	

tvetydighed;	hvordan	den	både	kan	eksistere	ubemærket	men	samtidig	eksisterer	gennem	

kategorisering,	andres	blikke	og	funktionstab	(Leder	1990).	Litteratur	om	forholdet	mellem	

krop	 og	 objekt	 (Hodder	 2016)	 og	 kropslig	 temporalitet	 (Fuchs	 2005	 i	 Nielsen	 2017)	

inddrages	 med	 fokus	 på,	 hvordan	 personer	 i	 ældrekategorien	 sættes	 udenfor	 kropslige	

normer	og	tempi.	En	audiovisuel	film	om	sansetab	(Winther	&	Rasmussen	2019)	skærper	

forståelsen	 af	 erfaringen	 og	 håndteringen	 af	 den	 aldrende	 krop.	 Endvidere	 inddrages	

litteratur	 fra	 den	 visuelle	 antropologi	 (MacDougall	 2006	 i	Winther	 2017)	 til	 at	 forankre	

analysen	 i	 et	 socialæstetisk	 og	 sanseligt	 perspektiv.	 Redigeringsfasen	 er	 inspireret	 af	

relevante	etnografiske	film	(Winther	2012;	Winther,	Palludan,	Gulløv	&	Rehder,	2013).		
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METODE	

ADGANG	OG	FORSKERPOSITIONER	

Vi	 fik	 formel	 adgang	 til	 aktivitetscentret	 og	 højskolen	 gennem	 hhv.	 lederen	 af	

aktivitetscentret	 og	 forstanderparret.	 De	 mente,	 at	 vores	 undersøgelse	 kunne	 optimere	

arbejdet	 inden	 for	 deres	 målgruppe.	 Dog	 var	 det	 ikke	 givet	 at	 formel	 adgang	 var	

adgangsgivende	 til	 resten	 af	 feltens	 informanter	 (Aamann	 2017).	 Sociologerne	 Martyn	

Hammersley	og	Paul	Atkinson	påpeger,	hvordan	personer	i	felten	kan	være	mistænksomme	

over	for	etnografen	(1983:	80).	Vores	adgang	var	en	forhandlingsproces,	hvor	vi	nogle	gange	

måtte	 gentænke	 vores	 adgangsmuligheder.	 Den	 første	 dag	 hos	 Sonja	 blev	 vi	 afvist	 af	 en	

svigerdatter	til	Sonjas	nabo,	som	mente,	at	hendes	svigermor	var	for	”gammel”	og	forvirret	

til	at	kunne	forstå	vores	projekt	samt	sprog15	(se	Aamann	2017:	176).	Det	umiddelbare	“nej”	

gav	os	viden	om,	hvordan	nogle	pårørende,	på	trods	af	en	intention	om	at	ville	beskytte	deres	

nærmeste,	 alligevel	 kom	 til	 at	 “tale	 dem	 gamle”	 på	 en	 kategoriserende	 måde	 (Blaakilde	

2000).	Vi	fik	en	position	som	“de	fremmede”.	Vores	oprindelige	idé	om	at	følge	alle	Sonjas	

naboer	blev	revurderet16.	Vi	indså,	at	designfasens	“undersøgelsesobjekter”	i	virkeligheden	

var	mennesker	 som	 levede	 private	 dagligdagsliv.	 Idéen	 om	 at	 komme	og	 gå	 i	 naboernes	

private	hjem	virkede	grænseoverskridende,	hvilket	gav	viden	om	hjemmet	som	den	private	

sfære	(Ehn	og	Löfgren	2017).	Med	Sonja	som	gatekeeper	fik	vi	alligevel	uformel	adgang	til	

naboerne,	når	hun	snakkede	om	dem,	mødte	dem	på	gaden	eller	var	sammen	med	dem	på	

aktivitetscenteret	(Hammersley	&	Atkinson	1983:	60).		

Ved	hjælp	af	indtryksstyring	(impression	management)	påvirkede	vi	informanterne	

til	at	acceptere	forskerpositionen	for	derigennem	at	få	adgang	til	nye	positioner	(ibid.:	83).	

Hos	Sonja	tilbød	vi	vores	hjælp	og	forsøgte	at	være	lyttende	og	nærværende.	Vi	havde	kage	

eller	rundstykker	med	til	kaffen,	og	maden	blev	adgangsgivende	til	uformelle	samtaler	af	

både	alvorlig	og	mindre	alvorlig	karakter.	Der	blev	skabt	en	aura	af	venskabelighed	(Winsløv	

1991	 i	 Jacobsen	&	 Johansen	2009:	11),	og	den	nære	 relation	viste	de	 sårbare	og	mindre	

                                                             
15	Akademiske	sprog,	samt	den	anderledes	dialekt.		
16	Vi	havde	udarbejdet	informationssedler	til	Sonjas	naboer,	hvoraf	kun	én	blev	delt	ud.	Se	bilag	3. 
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synlige	aspekter	af	aldring;	herunder	hvordan	tab	og	sorg	over	nære	samt	den	aldrende	krop	

dagligt	håndteres,	og	problemer	udadtil	sløres	i	et	forsøg	på	at	fremstå	positiv.	

Når	et	nyt	hold	kursister	startede,	benyttede	vi	indtryksstyring	til	at	opnå	en	gavnlig	

position.	Nogle	opsøgte	os	nysgerrigt,	andre	skulle	se	os	an,	før	de	opsøgte	os.	Vi	bestræbte	

os	på	at	virke	imødekommende,	hjælpsomme	og	høflige.	Generelt	refererede	informanterne	

til	 os	 som	 “pigerne”	 eller	 “de	 unge17	damer”,	 og	 kulturelle	 stereotyper	 om	 kvinder	 som	

venlige	 og	 harmløse	 gav	 os	 adgang	 til	 størstedelen	 af	 informanterne	 (Hammersley	 &	

Atkinson	 1983:	 94;	Nordberg	 1999:	 79).	 Dikotomien	 “de	 unge	 piger”	 og	 “de	ældre”	 blev	

opretholdt,	hvilket	gav	en	viden	om	den	generationelle	relation.		

Ofte	 fandt	 vi	 os	 selv	 i	 dilemmaer,	 hvor	 vi	måtte	 sige	 fra	 eller	 ignorere	 upassende	

kommentarer	og	jokes	om	folk	med	anden	hudfarve	end	hvid.	Vi	indså,	at	vi	befandt	os	i	en	

privilegeret	position,	da	vores	hvidhed	gav	os	nemmere	adgang	på	tværs	af	felterne,	idet	den	

udgjorde	majoriteten	(Hammersley	&	Atkinson	1983:	92).	Det	gav	indsigt	i	det	paradoksale	

omkring	kategoriseringer	af	etniske	minoriteter	(eksempelvis	brugen	af	”n-ordet”),	og	den	

store	afstandtagen	til	brugen	af	kategoriseringer	vedrørende	dem	selv	(eksempelvis	brugen	

af	”gammel”	eller	”ældrebyrden”).	

	

TO	STUDERENDE	I	FELTEN	

Genereringen	 af	 viden	 om	 hvordan	 det	 erfares	 og	 håndteres	 at	 være	 en	 person	 i	

ældrekategorien,	blev	påvirket	af,	at	vi	var	to	personer	med	hver	vores	subjektive	blik.	Når	

vi	var	uenige	om	tolkningen	af	en	situation,	eller	den	ene	kom	til	en	hurtig	konklusion,	kunne	

vi	 udfordre	 hinanden	 og	 udforske	 nuancer	 og	 fortolkninger.	Med	 hver	 vores	 feltnote	 fra	

samme	 situationen,	 erfarede	 vi,	 hvordan	 der	 blev	 lagt	 vægt	 på	 forskellige	 detaljer	 ved	

situationerne.	 Fra	 eksempelvis	 en	 festaften,	 hvor	 kursisterne	 optrådte,	 endte	 vi	 med	 to	

forskellige	 feltnoter	 baseret	 på	 den	 samme	 situation.	 Den	 ene	 bar	 præg	 af	 forskerens	

bestemte	 aldersforståelse,	 hvorimod	 den	 anden	 bar	 præg	 af	 en	 informants	 forståelse	 af	

                                                             
17	Når	vi	har	en	position	som	“de	unge”,	er	det	en	relativ	position,	som	defineres	ud	fra	informanternes	
(kronologiske)	alder.	
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alder.	Når	vi	efterfølgende	diskuterede	de	respektive	situationer,	bidrog	det	til	et	bredere	

perspektiv	på	forskellige	forståelser	af	aldring	og	alder.		

Når	vi	var	adskilt	 i	 felten,	var	 informanterne	mere	tilbøjelige	til	at	dele	personlige	

historier	med	os	og	 involvere	os	 i	de	aktiviteter,	de	var	 fordybet	 i.	Med	vores	 forskellige	

personlighed,	 fik	 vi	 blik	 for	 den	 type	 af	 viden,	 vi	 hver	 især	 kunne	 tilgå	 qua	 vores	

forskelligheder.	Den	ene	var	mere	direkte	i	sine	spørgsmål	og	ekstrovert,	den	anden	mere	

tilbageholdende	og	introvert.	Nogle	informanter	kunne	føle	sig	forurettet	over	den	direkte	

tilgang,	hvis	spørgsmål	blev	for	personlige.	Alligevel	valgte	de	at	besvare	spørgsmålet.	Ved	

at	 møde	 disse	 reaktioner	 kunne	 vi	 forstå,	 hvad	 der	 var	 tabu,	 og	 hvordan	 emner	 som	

eksempelvis	sorg	eller	ægteskabets	op-	og	nedture	havde	betydning	for	deres	prioriteringer	

i	aldringen.	Til	trods	for	ømheden	overfor	førnævnte	emner	viste	det	et	behov	for	at	tale	om	

de	mere	hengemte	detaljer	af	livet.	Den	anden	mere	introverte	tilgang	gav	os	ofte	mere	viden	

præget	af	sanselige	stemninger,	bidder	af	samtaler	informanterne	imellem,	og	hvordan	selv	

stilhed	og	blikke	rummede	tavse	holdninger	om	værdier	i	aldringen.	Ved	at	 lytte	og	 følge	

informanternes	spor	i	samtalen	kunne	denne	tilgang	bidrage	til	en	viden	om,	hvordan	sociale	

relationer	informanterne	imellem	bar	præg	af	subtile	kategoriseringer,	og	hvordan	følelser	

af	frygt	og	tanker	om	døden	fyldte.	

	

DEN	AUDIOVISUELLE	METODE	–	EN	AUDIOVISUEL	ETNOGRAFI	

Der	var	gang	 i	mange	aktiviteter	på	højskolen.	Nogle	stod	 inde	 i	værkstedet,	nogle	dansede	

folkedans,	andre	var	til	foredrag	i	koncertsalen.	Efter,	at	vi	havde	danset	folkedans,	hentede	jeg	

filmkameraet	og	filmede	fra	rum	til	rum.	Der	var	dynamik	og	atmosfære	overalt.	Folk	snakkede,	

grinede	 og	 kiggede	 på	 mig,	 der	 gik	 med	 kameraet,	 og	 de	 smilede	 til	 mig.	 Jeg	 var	 inde	 i	

værkstedet	med	kameraet.	Jeg	kunne	se	på	kursisternes	bevægelser,	grin	og	snakken,	at	de	følte	

sig	hjemme	her.	(Ingrids	feltnote).		
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Det	 tekniske	 udstyr 18 	gjorde	 os	 til	 antrocyborgs,	 hvor	 teknikken	 fik	 sin	 egen	

“medtilstedeværelse”	 (Møhl	 og	 Kristensen	 2018:	 228).	 Fotografier,	 video	 og	 lyd	 er	 en	

skabelsesproces	og	en	repræsentation	formet	af	etnografens	subjektive	blik	(Harper	2012	i	

Rasmussen	 2018:	 236).	 Ved	 at	 filme,	 fotografere	 eller	 optage	 lyd	 kunne	 de	 æstetiske,	

materielle	 og	 kropsliggjorte	 dimensioner	 af	 aldring	 og	 den	 aldrende	 krop	 træde	 frem.	

Eksempelvis	viste	folkedans	en	frigørelse	af	kroppen	og	en	løsrivelse	af	stereotype	billeder	

på	aldring.	Med	udstyret	 i	 felten	kunne	vi	 tilgå,	hvad	visuel	antropolog	David	MacDougall	

kalder	social	æstetik	(the	social	aesthetic),	der	handler	om,	hvordan	man	kan	se	den	sociale	

verden	og	orden	i	materielle	objekter	og	sociale	mønstre	(MacDougall	2006	i	Winther	2017).	

Feltens	 materielle	 signatur	 ses	 eksempelvis	 i	 rollatorens	 socialæstetiske	 betydning;	 et	

objekt,	 som	 rummer	 rollatorbrugerens	 erfaringer	 med	 at	 blive	 “gjort	 gammel”	 i	

interaktionen	med	omverdenen19	(ibid.).		

Der	var	forskel	på	informanternes	reaktion	på	det	tekniske	udstyr.	Velvillighed	blev	

en	indtryksstyring,	hvor	de	ved	at	performe	“gammel”	på	en	positiv	måde	blev	opfattet	som	

nysgerrige	 “ældre”	med	 gåpåmod	 (Møhl	 2011:	 232-233).	 Andre	gange	 blev	 informanters	

oprør	mod	kameraets	tilstedeværelse	også	et	symbolsk	oprør	mod	en	opmærksomhed	på	

deres	kategorisering,	krop	og	alder.		

Ved	brug	af	GoPro20	blev	deltagerskabt	visuel	etnografi	mulig	(Rasmussen	2018:	238).	

Ved	 løbende	gennemgang	af	 filmmaterialet	dukkede	nye	aspekter	af	aldring	op,	herunder	

hvordan	hjemmets	objekter	var	 ladet	med	betydning.	Når	Sonja	pegede	op	på	 sin	afdøde	

mands	 hatte,	 som	 stadig	 lå	 på	 hattehylden,	 var	 det	 bevis	 på,	 hvordan	 tab	 og	 sorg	

transformeres	 gennem	 hverdagsobjekter.	 Kropsligheden	 blev	 tydeligere	 med	 Sonja	 som	

kamerafører;	hænderne,	det	tunge	åndedræt,	et	nedsat	syn	og	mobiliteten.	Vi	blev	de	synlige	

objekter,	der	vimsede	rundt	i	et	højere	tempo.	Det	kontrastfyldte	tempo	gav	blik	for,	hvordan	

andre	er	med	til	at	konstruere	og	opretholde	forestillingen	om	personer	i	ældrekategorien	

som	langsomme	og	mindre	mobile.		

	 Som	 beskrevet	 indledningsvis	 blev	 vi	 bevidste	 om	 den	 sanselige,	 æstetiske	 og	

materielle	 side	 af	 den	 aldrende	 krop.	 I	 tilrettelæggelses-	 og	 redigeringsfasen	 blev	 der	

                                                             
18	To	diktafoner,	et	GoPro,	to	videokameraer	og	et	spejlreflekskamera.	
19	Se	analyseafsnittet	om	“Den	levede	erfaring	med	kroppen”,	hvor	dette	vil	blive	udfoldet	nærmere.	
20	Et	lille	kamera,	der	blandt	andet	kan	fastsættes	på	kroppen. 
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identificeret	en	række	overordnede	tematikker	som	sanse-	og	funktionstab,	temporalitet	og	

selvhjulpenhed.	Filmen	er	 tilrettelagt	 i	 to	 separate	 film:	én	 film	 følger	Sonja	og	det	nære	

gennem	 temaer	om	kropslighed,	 værdighed,	og	 funktionstab	 i	dagligdagen;	 én	 film	 følger	

højskolens	kursister	og	berører	temaer	om	hjælpemidler,	betydningen	af	 fællesskabet,	og	

billeder	 på	 vellykket	 aldring.	 Det	 er	 et	 valg,	 at	 det	 i	 filmen	 tydeligt	 ses	 og	 høres,	 at	 vi	

interagerer	 med	 informanterne	 og	 iscenesætter	 situationen;	 hvad	 MacDougall	 kalder	

participatory	cinema	(MacDougall	i	Winther	2013:	317).		

	

DELTAGEROBSERVATION	

Vi	anvendte	deltagerobservation,	hvor	vi	så	os	selv	som	en	del	af	felten.	Med	vores	levede	

erfaring	indgik	vi	i	det	fællesskab,	vi	observerede,	påvirkede	og	interagerede	med	(Winther	

2018:	 165).	 Vi	 vekslede	 i	 rollerne	 mellem	 at	 være	 fuld	 deltager	 og	 mere	 observerende	

deltager	(Hammersley	&	Atkinson	1983:	104).	Ved	fuld	deltagelse	indgik	vi	i	højere	grad	på	

samme	vilkår	som	informanterne;	en	whole-of-body	erfaring,	hvor	alle	kroppens	sanser	var	

i	spil	(Madden	2017:	19).	Erfaringen	med	informanternes	kropslige	tempo	gav	mulighed	for	

at	 forstå	 den	 kulturelle	 livsverden	 og	 de	 kategoriseringsprocesser,	 som	 udspillede	 sig	 i	

felten,	 og	 hvordan	 informanterne	 håndterede	 disse	 ved	 brug	 af	 forskellige	 strategier	

(Bundgaard	2010:	66;	Goffman	1989	i	Prieur	2002:	68).		

	

Jeg	kunne	høre	folk	grine.	Én	svedte	så	meget.	Der	var	folk	i	alle	aldre.	(…)	Jeg	synes	det	var	fedt	

at	lære	folk	at	kende	på	den	måde,	og	mærke	på	egen	krop	dét	at	danse,	fordi	man	snakker	ikke	

eller	lærer	hinanden	at	kende	gennem	udvekslingen	af	ord,	men	man	udveksler	grin,	smil,	og	

kropskontakt.	 (...)	Folk	grinede,	og	de	var	med	på	en	hel	anden	måde,	end	når	de	sidder	og	

kigger	til	et	foredrag.	(...)	En	lille	og	spinkel	kvinde,	der	var	med,	dansede	i	sine	strømpefødder,	

og	jeg	tog	mig	selv	i	at	tænke,	‘bare	hun	nu	ikke	glider’.	Men	det	var	som	om,	at	der	ikke	var	så	

mange	bekymringer,	hvilket	var	befriende	at	opleve.”	(Idas	feltnote).	

	

Feltnote	 eksemplificerer,	 hvordan	 vi	 ved	 fuld	 deltagelse	 fik	 fysisk	 indblik	 i,	 hvordan	

kroppens	indre	grænser	blev	frisat	og	løsrevet	fra	stereotype	billeder	på	aldring.	Da	vores	



28 

yngre	kroppe	ikke	 ligger	under	 for	samme	stereotype	 forestillinger	om	positiv	og	negativ	

aldring,	vil	den	samme	forståelse	af	den	kropslige	 frigørelse	 ikke	være	mulig.	Men	ved	at	

deltage	blev	dikotomien	mellem	alderskategorierne	“de	unge”	og	“de	ældre”	opløst,	og	det	

gav	viden	om	den	fællesskabende	aktivitets	betydning	for	kroppen.	

Da	vi	boede	på	højskolen	og	hovedsageligt	foretog	os	det	samme	som	kursisterne,	var	

det	ofte,	at	vi	befandt	os	i	rollen	som	fuld	deltager	på	trods	af,	at	det	ikke	var	intentionen	i	

alle	tilfælde.				

	

Jeg	sætter	mig	ned	og	venter.	Stener	lidt	ud	i	luften.	Jeg	får	presset	mig	ind	bagerst	i	den	lange	

kø	til	morgenmadsbuffeten,	og	det	lykkes	at	få	erhvervet	en	kop	kaffe.	Der	står	to	kursister	med	

rollatorer	foran	mig.	Jeg	kan	høre,	at	en	kursist	bag	mig	lavmælt	brokker	sig	til	sidemanden	

over	hvor	meget	rollatorerne	fylder	i	køen.	(...)	Jeg	sætter	mig	ved	personalebordet.	(...)	Jeg	må	

flere	 gange	 trække	min	 stol	 ind,	 så	 der	 er	 plads	 til	 en	 rollator,	 der	 kommer	 rullende	 forbi.	

(Ingrids	feltnote).	

	

Feltnoten	illustrerer	en	anden	kropslig	måde	at	tilgå	felten.	Den	fulde	deltagelse,	whole-of-

body	erfaring,	var	i	situationen	uundgåelig.	Ved	at	stå	i	køen	og	mærke	på	egen	krop,	hvordan	

rollatoren	“var	i	vejen”,	gav	det	fysisk	en	forståelse	for,	hvorfor	nogle	kursister	følte	behov	

for	at	opponere	mod	rollatornes	tilstedeværelse	på	højskolen.	 	Det	gav	 indsigt	 i,	hvordan	

rollatorbrugerne	konstant	blev	objekter	for	andres	blikke;	hvordan	de	blev	som	de	“gamle”	

og	“besværlige”.	Det	bidrog	til	en	viden	om	de	forskellige	kategoriseringer,	stigmatiseringer,	

idealer	og	forståelser	om	krop	og	aldring,	der	var	til	stede	i	det	sociale	rum.			

Når	vi	gjorde	brug	af	den	mere	observerende	deltagelse,	fik	vi	adgang	til	de	uformelle	

samtaler	og	øjeblikke,	når	kursisterne	befandt	sig	udenfor	undervisningssammenhænge	og	

den	planlagte	hverdag.	Ved	at	“hænge	ud”	(Geertz	1998;	Sjørslev	2013:	97),	fik	vi	blik	for	

informanternes	 mere	 individuelle	 og	 personlige	 sider;	 deres	 sociale	 verden,	 relationer,	

dynamikker	og	interesser,	herunder	hvad	de	prioriterede	og	selv	tog	initiativ	for	at	skabe	

sociale	relationer.	
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INTERVIEW	

Som	metode	 bidrog	 interviewet	med	 informanternes	 refleksioner	 om	 deres	 aldring.	 Hos	

Sonja	bar	 samtalerne	over	kaffen	præg	af	 at	 være	uformelle	og	 intuitive.	Metodisk	var	vi	

inspireret	 af	 det	 gentagne	 interview,	 som	 giver	 adgang	 til	 informantens	 oplevelser,	

erfaringer,	værdier,	bekymringer,	forhåbninger	og	refleksioner	(Larsen	2010:	261).	Emner	

og	fortællinger	som	optrådte	flere	gange,	forfulgte	vi,	hvorfor	samtalerne	tit	blev	af	gentagen	

karakter.	 Ofte	 var	 det	 emner	 som	 omhandlede	 familie,	 venskaber,	 kroppens	 nedsatte	

funktioner,	tab	og	sorg,	hvilket	gav	blik	for,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	håndterer	

og	prioriterer	førnævnte	i	forbindelse	med	deres	aldring.		

Vi	 foretog	 fjorten	 semistrukturerede	 interviews	 (Brinkmann	 &	 Tanggaard	 2010),	

hovedsageligt	med	informanter	fra	højskolen,	samt	to	interviews	med	hhv.	en	medarbejder	

fra	 aktivitetscentret	 og	 to	 medarbejdere	 fra	 højskolen.	 Interviews	 med	 kursisterne	 fra	

højskolen	 bar	 i	 høj	 grad	 præg	 af	 spørgsmål	 vedrørende	 aldersforståelser,	 sociale	

prioriteringer,	højskoleliv	og	kropslige	hjælpemidler.	Blandt	andet	spurgte	vi	ind	til	tiden	op	

til	og	efter	de	kommer	på	højskole.	Det	gav	blik	for	fællesskabets	betydning	som	afbræk	i	

deres	hverdag,	og	hvordan	opholdet	for	nogle	stod	i	stærk	kontrast	til	regulære	depressioner	

derhjemme	og	dagligdagens	monotoni.	Vi	fik	adgang	til	viden	om	frygten	for	stagnation.		

Vi	afholdt	to	fokusgruppeinterviews	styret	efter	en	semi-struktureret	interviewguide	

(Kvale	&	Brinkmann	2009:	170).	Det	var	derudover	designet	som	et	fotoeliciteret	interview,	

hvori	 vi	 inddrog	 tre	 billeder21 ,	 som	 vi	 bad	 dem	 se	 på	 og	 fortælle,	 hvilke	 associationer	

dukkede	 op	 (Sørensen	 2012:	 120).	 Endvidere	 tog	 interviewet	 udgangspunkt	 i	 citater	 fra	

højskolens	hjemmeside22.	Det	åbnede	for	kursisternes	forståelser	af	aldring,	herunder	krop,	

socialitet	og	betydningen	af	kategoriseringer;	hvordan	og	hvorfor	de	opponerede	mod	nogle	

særlige	 kategoriseringer	 og	 følte	 sig	 hjemme	 i	 andre.	 Det	 førte	 os	 på	 sporet	 af	 et	

nøglesymbol23	(Ehn	&	Löfgren	2006)	i	felten;	rollatoren,	som	viste	sig	at	være	associeret	både	

med	sorg,	livskvalitet	og	forventning	til	en	god	aldring.		

                                                             
21	Se	bilag	5.	
22	“Stedet	hvor	ældre	bliver	yngre”,	samt	“man	bliver	aldrig	for	gammel	til	at	tage	på	højskole”. 
23	“(...)	fortættede	budskaber	om	grundlæggende	tankesæt	og	værdier.”	(Ehn	&	Löfgren	2006:	23).	
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Vi	 interviewede	 både	 hver	 for	 sig	 og	 sammen.	 Vi	 erfarede,	 at	 det	 kunne	 virke	

intimiderende	at	være	to	til	stede.	Selv	kunne	vi	mærke,	at	den	intimitet	der	opstod	ved	kun	

at	 være	 én	 til	 stede	 gav	 adgang	 til	 et	backstage	 rum,	 hvor	 hemmeligheder	 og	personlige	

detaljer	 viste	 sig	 (Goffman	 1959).	 Dette	 er	 karakteriseret	 ved,	 at	 adfærd	 som	 ellers	

undertrykkes	 i	 frontstage24	dukker	 op.	 I	 forlængelse	 var	 vi	 inspireret	 af	 det	 etnografiske	

interview	(Spradley	1979:	58-59).	For	at	tænke	interviewet	som	en	venskabelig	samtale	og	

ikke	formelt	og	“stift”,	gav	vi	informanterne	mulighed	for	at	vælge,	hvor	interviewet	skulle	

afholdes.	Det	var	med	henblik	på	at	skabe	et	mere	ligeværdigt	forhold,	hvor	den	autoritative	

rolle,	vi	som	interviewer	besidder,	kun	i	mindre	grad	ville	være	til	stede	(ibid.).	Vi	erfarede,	

at	det	gav	adgang	til	private	og	sårbare	emner,	herunder	tab,	sorg,	ægteskabelige	relationer,	

værdier,	samt	hvad	informanterne	frygtede	i	deres	aldring.		

Vi	optog	interviews	med	diktafon,	filmede	eller	tog	noter	undervejs	på	computeren.	

Ved	 at	 optage	 eller	 filme	 tillod	 det	 os	 at	 være	 mere	 tilstede	 i	 samtalen	 og	 forfølge	

interessepunkter,	som	de	dukkede	op.	Det	gav	ydermere	mulighed	for	at	kunne	genhøre	eller	

gense	 interviewet,	hvilket	gav	mulighed	 for	at	 se	nye	og	usete	detaljer;	 grin,	pauser,	 suk,	

blikke.	Ved	at	tage	feltnoter,	skabte	det	en	distance,	qua	at	opmærksomheden	kun	var	delvist	

rettet	 mod	 informanten.	 Den	 anerkendelse,	 både	 verbalt	 og	 nonverbalt	 (ibid.:	 57),	 som	

intervieweren	bør	udstråle,	var	ved	notetagning	ikke	i	ligeså	høj	grad	mulig.				

	

FELTNOTER	

	

(...)	we	can	suggest	that	the	ethnographer’s	strangeness	is	created	and	maintained	exactly	by	

writing	fieldnotes;	such	notes	reflect	and	realize	this	socially	close	but	experientially	separate	

stance.	(Emerson	et	al.	1995:	36).	

Vi	benyttede	os	af	at	skrive	feltnoter.	Ved	brug	af	metoden,	bliver	man	en	reporter	og	ikke	

en	deltager	(Hastrup	2010:	68),	hvilket	bevirkede,	at	vi	i	øjeblikket	følte	os	udenfor	det,	som	

                                                             
24	Frontstage	er	karakteriseret	ved,	at	handlinger	er	mere	performative,	som	når	kursister	forsøger	at	
styre	vores	indtryk	af	ældrekategorien	ved	at	opponere	eller	modbevise	stigma	om	kategorien	(Goffman	
1959).		
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foregik.	 Vi	 havde	 enten	 en	 notesblok	 eller	 en	 mobil	 med	 os	 rundt	 for	 at	 nedfælde	 de	

momentane	 indtryk,	 men	 det	 tekniske	 udstyr	 blev	 også	 benyttet	 som	 en	 feltnote	 til	 at	

indfange	stemninger,	æstetik,	materialitet	og	særligt	den	aldrende	krop	(Rasmussen	2013).	

De	hurtige	feltnoter,	såkaldte	participatory	fieldnotes	(Madden	2017),	gjorde	vi	brug	af	når	

vi	var	midt	i	en	situation	f.eks.	til	kaffe	hos	Sonja,	i	garderoben	på	aktivitetscentret	eller	med	

til	 en	 aktivitet	 på	 højskolen.	 De	 var	 som	 ofte	 i	 stikordsform	 og	 bar	 præg	 af	 at	 være	 de	

umiddelbare	indtryk.	Selv	de	umiddelbare	og	hurtige	feltnoter	var	en	selektionsproces	og	

illustrerede,	at	vi	forfulgte	visse	temaer	frem	for	andre.		

Damer	v.	Sjælør	st.	Ca	75+.	God	og	glad	stemning.	Rullekufferter.	Mange	står	allerede	klar	og	

flere	kommer	 for	sent.	Det	er	kun	kvinder.	Høje	Taastrup.	Flere	kender	hinanden.	En	kvinde	

kommer	ind	i	bussen.	Jeg	kan	høre,	“hej	søde”.	Hun	sætter	sig	ved	siden	af	sin	veninde.	En	kvinde	

siger	hej	til	én.	Hun	siger,	at	hun	mener,	at	hun	har	set	hende	før.	(...)	Jeg	hører	damen	bag	mig	

sige:	“Spørg	den	unge	dame”.	Jeg	skal	hjælpe	med	at	 lægge	hendes	jakke	op	på	hattehylden.	

Kvinderne	præsenterer	sig	for	hinanden.	“Jeg	hedder	Marguerite”	-	“Jeg	hedder	Vilma”	-	“Hvad	

siger	du?”	-	“Vilma,”	gentager	hun.	Snakken	går	lystigt	i	bussen.	Grin.	(Ingrids	feltnote).		

	

Det	ses,	hvordan	vi	havde	blik	for	den	sociale	interaktion,	kroppen,	sansetab,	behov	for	hjælp,	

køn	og	aldersforståelser	(“den	unge	dame”).		Mange	af	feltnoterne	er	især	centreret	omkring	

det	 sagte,	 da	 vi	 i	 sproget	 forfulgte	 spor	 om	 de	 kulturelle	 forestillinger	 om	 aldring.	

Fortællinger	 om	 aldring,	 opponeringer	 mod	 kategorisering,	 alders-	 eller	 kønsforståelser	

blev	 nedfældet.	 Feltnoterne	 blev	 skrevet	 udførligt	 ud	 bagefter,	 consolidated	 fieldnotes	

(Madden,	2017),	for	at	danne	et	større	sansemættet	overblik	med	det	formål	at	lave	tætte	

beskrivelser	(Geertz	i	Ehn	&	Löfgren	2006),	lokalisere	nøglesymboler	(Ehn	&	Löfgren	2006)	

og	 centrale	 tematikker	 i	 empirien.	 Slutteligt	kunne	 “tekniske”	 feltnoter	også	supplere	det	

skrevne	 (og	 vice	 versa);	 en	 lydoptagelse	 som	 indfangede	 f.eks.	 pauser	 eller	 åndedræt,	 et	

billede	som	illustrerede	en	særlig	stemning	eller	videoklip	som	indfangede	kropsligheden,	

æstetikken	eller	materialiteten.					
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KODNING	

	

Vi	 anvendte	 kodningsprogrammet	 NVivo	 12	 til	 vores	 empiriske	 materiale,	 herunder	

feltnoter,	 lydoptagelser	 og	 transskriberede	 interviews.	 I	 arbejdet	 med	 at	 kode	 film-	 og	

fotomateriale	har	vi	i	et	fælles	digitalt	dokument	noteret	centrale	tematikker	ned.	Med	valget	

af	den	induktive	metode	kunne	vi	ved	brug	af	de	koder,	som	hyppigt	blev	taget	i	brug,	forfølge	

retninger	 og	 skabe	 et	 system	 i,	 hvad	 der	 i	 starten	 styrede	 vores	 undersøgelsesfokus;	

“fællesskaber”	og	“kulturelle	forestillinger	om	aldring”.	Vi	kodede	den	skriftlige	empiri	hver	

for	 sig,	 men	 anvendte	 løbende	 sammenlignelige	 koder	 undervejs,	 som	 de	 dukkede	 op	 i	

empirien.	 Gennem	 de	 koder	 vi	 havde	 til	 fælles,	 viste	 der	 sig	 temaer	 som	 “køn”,	

“hukommelse”,	“krop”,	“tab”,	“humor”,	“alderdomsforståelser”	og	“hjælpemidler”.	Rollatoren	

var	eksempelvis	både	et	spor,	vi	forfulgte	på	feltarbejdet	og	senere	i	kodningen	af	materialet,	

da	den	hyppigt	dukkede	op	og	optrådte	i	materialet	med	både	en	både	materiel,	praktisk	og	

symbolsk	betydning.	Som	et	nøglesymbol	bidrog	det	til	at	indkredse	en	tematik	om	kroppen	

og	hjælpemidler.	Koden	“humor”	gav	adgang	til	et	analytisk	perspektiv	på,	hvordan	nogle	

personer	i	ældrekategorien	gør	brug	af	dette	som	en	strategi,	eksempelvis	i	håndteringen	af	

kategorier.	 Derigennem	 blev	 vores	 analytiske	 fokus	 på	 håndteringsstrategier	 i	 aldringen	

indrammet.		

	

ETISKE	OVERVEJELSER	OG	SAMTYKKE	

Når	man	som	etnograf	træder	ind	og	deltager	i	andres	menneskers	liv,	er	det	naturligt,	at	der	

derfor	følger	en	lang	række	etiske	overvejelser	(Hastrup	2009:	9).	Dette	indebærer,	at	man	

ligeledes	behandler	alle	informanter	med	værdighed	og	forståelse	for	privatlivets	grænser	

(American	Anthropological	Association	2012).	Et	emne	som	“alder”	var	 sårbart	 for	nogle	

informanter.	På	højskolen	 fik	vi	af	omveje	af	vide,	at	der	var	en	kursist,	som	havde	noget	

imod	vores	tilstedeværelse.	Denne	informant	havde	overfor	en	anden	informant	givet	udtryk	

for,	 at	 hun	 var	 bange	 for,	 hvad	 vi	 ville	 skrive	 om	 hende.	 Denne	 indgriben	 som	 Hastrup	

påpeger,	så	vi	konsekvensen	af	i	informanten.	Det	viser,	hvordan	aldring	og	alder,	for	nogle	

personer	 i	 ældrekategorien,	 er	 ladet	 med	 følelser,	 erfaringer	 og	 erindringer,	 som	 er	 for	
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personlige	 til	 at	 skulle	 “deles”.	 Efter	 megen	 overvejelse	 valgte	 vi	 ikke	 at	 konfrontere	

informanten	 ud	 af	 respekt,	 da	 hun	 lod	 til	 at	 ignorere	 os.	Vi	 var	 fra	 starten	 transparente	

overfor	vores	informanter.	Løbende	informerede	vi	dem	om	projektets	formål,	samt	deres	

rettigheder.	 Vi	 udarbejdede	 samtykkeerklæringer 25 	til	 alle	 informanter	 som	 deltog	 i	

interviews,	herunder	Sonja.	Derudover	plejehjemmets	leder	og	højskolens	forstanderpar.	Vi	

havde	udleveret	præsentationssedler	til	personalet	på	aktivitetscenteret26	og	til	ophæng	på	

højskolens	 informationsvæg27.	Efter	aftale	med	højskolens	 forstanderpar	valgte	vi	 ikke	at	

indhente	 skriftligt	 samtykke	 fra	 alle	 samtlige	 kursister	 på	 et	 hold,	 men	 når	 et	 nyt	 hold	

startede,	præsenterede	vi	os	til	den	første	morgensamling	med	information	om	projektet,	

hvilke	 metoder	 vi	 benyttede	 os	 af	 og	 afsluttede	 med	 mulighed	 for	 spørgsmål.	 Vi	

understregede,	at	følte	nogle	ubehag	ved	brugen	af	det	audiovisuelle	udstyr,	skulle	de	tage	

fat	i	os.	En	enkelt	gang	oplevede	vi,	at	en	kursist	under	et	interview,	ikke	ønskede	at	blive	

filmet.	

Hos	Sonja	var	vi	til	at	begynde	med	i	tvivl	om,	hun	forstod	hensigten	med	at	studere	

hendes	aldring.	Når	hun	i	starten	fortalte	om	vores	projekt	til	andre,	præsenterede	hun	det	

nogle	gange	med	ét	fokus,	andre	gange	med	et	andet	fokus.	Et	par	gange	rettede	vi	det,	men	

gennem	refleksion	over	tendenser	til	at	umyndiggøre	personer	i	ældrekategorien	besluttede	

vi	ikke	at	tvivle	på	hendes	dømmekraft.	Det	blev	således	også	en	vigtig	erfaring	i	at	“nulstille”	

en	kategorisering	af	“gamle	mennesker”,	som	vi	selv	havde	internaliseret	gennem	medier	og	

stereotype	forestillinger	om	aldring.	

	 	

                                                             
25	Se	bilag	4.	
26	Se	bilag	2.	
27	Se	bilag	1. 
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KAPITEL	1:	ÆLDREBILLEDER	OG	ALDERSFORSTÅELSER	

Følgende	 analysekapitel	 starter	 med	 at	 kigge	 nærmere	 på	 bestemte	 ældrebilleder,	 og	

hvordan	de	konstrueres	og	forstås	ud	fra	samfundets	syn	på	aldring.	For	nærmere	indsigt	vil	

kapitlet	 dykke	 ned	 i	 en	 række	 eksempler	 på	 aldring	 set	 gennem	 disse	ældrebilleder,	 og	

hvilken	betydning	dette	blik	på	aldring	har	for	en	person	i	ældrekategorien.	Ydermere	vil	

kapitlet	 bidrage	 til	 en	 viden	 om	 forskellige	 aldersforståelser	 og	 belyse	 de	 opfattelser	 af	

aldring,	 som	 knytter	 sig	 til	 den	 konkrete	 alder.	 Slutteligt	 vil	 kapitlet	 anskueliggøre	

diskrepansen	mellem	personens	kronologiske	alder	og	den	oplevede	alder.	Det	overordnede	

fokus	 er,	 hvordan	 personer	 i	 ældrekategorien	 håndterer	 deres	 aldring	 i	 relation	 til	

ældrebilleder	 og	 aldersforståelser.	 Kapitlet	 er	 væsentligt	 for	 specialets	 fortløbende	

analysekapitler,	da	betydningen	af	ældrebillederne	og	aldersforståelserne	 skal	vise	 sig	at	

være	toneangivende	for	rækken	af	temaer,	som	vil	optræde	i	de	efterfølgende	kapitler.			

ÆLDREBILLEDER	

Betegnelsen	ældrebilleder	 refererer	 til	 de	 billeder	 af	 aldring,	 der	 tegnes	 gennem	medier,	

herunder	 reklamer	 (Blaakilde,	 Kirk	 &	 Swane	 1998:	 14).	 Billederne	 på	 aldring	 skal	 ikke	

forstås	som	fysiske	billeder,	men	som	de	henholdsvis	negative	og	positive	forestillinger,	vi	

har	 om	 personer	 i	 ældrekategorien	 (ibid.).	 De	 primære	 former	 for	 ældrebilleder	 er	

skræmmebilledet	og	glansbilledet,	og	begge	ses	de	i	stereotype	og	ensidige	forestillinger	om	

aldring	 (Blaakilde	 2000).	 Jerslev	 et	 al.	 (2017)	 fremhæver	 vellykket	 aldring	 som	 et	

ældrebillede,	 der	 de	 senere	 årtier	 har	 fået	 gennemslagskraft.	 Medier	 præsenterer	

glansbilledet	på	aldring	og	 “den	 tredje	alder”,	hvor	eksempelvis	Ældre	Sagens	billeder	af	

smilende,	“raske”	og	engagerede	“ældre”	har	væsentlig	betydning	for	opfattelsen	af	personer	

i	 ældrekategorien	 (ibid.:	 59).	 Dette	 billede	 er	 karakteriseret	 ved,	 at	 ældre	 fremstilles	 på	

måder,	som	understreger	forventninger	om	en	aldring,	præget	af	glæde	og	mobilitet,	og	hvor	

den	høje	alder	ikke	ses	som	en	hindring	for	at	udfolde	sig	både	kropsligt	og	socialt	(ibid.:	58).	

Den	vellykkede	aldring	konstrueres	i	modsætningsforholdet	til	et	den	ikke	vellykket	aldring,	

hvor	“ældre”	fremstilles	som	syge,	forfaldne	og	udenfor	samfundet	(Jerslev	et	al.	2017:	59).	

Vellykket	 aldring	 kan	 ses	 som	 et	 led	 i	 en	 tendens	 til	 at	 ville	 styrke	 og	 forstå	



35 

“ældrebefolkningen”	 som	 aktører	 og	 entreprenører	 i	 eget	 liv,	 men	 kan	 samtidig,	 i	

promoveringen	af	det	positive,	undertrykke	andre	billeder	af	aldring	(ibid.:	60).	

Lige	såvel	som	det	negative	billede	af	aldring	er	forankret	i	forestillinger	om	sygdom	

og	forfald,	kan	det	positive	billede	af	aldring	ej	heller	se	sig	fri	for	stereotype	forestillinger	

og	 fordomme	om,	 hvad	den	 positive	 aldring	 indeholder	 (ibid.).	 De	 positive	ældrebilleder	

viser,	 hvordan	 livet	 fortsætter,	 når	man	 aldres,	 og	 hvordan	 bestemte	 livsstilsformer	 kan	

føres	med	ind	i	“den	tredje	alder”	(ibid.:	58)	-	og	sågar	også	“den	fjerde	alder”	(deep	old	age)	

(Twigg	&	Martin	2015).	Vellykketheds-paradigmet	består	i,	at	på	trods	af	den	stigende	alder,	

bebyrdes	personen	i	ældrekategorien	ikke	nødvendigvis	af	tegnene	på	aldring	(Katz	2001).	

Inden	for	et	sådant	vellykketheds-paradigme	vil	historien	om	en	mand	på	femoghalvfjerds	

år,	som	gennemfører	et	maraton,	være	noget	man	beundrer,	fordi	det	viser,	at	han	på	trods	

af	 sin	 alder	 gennemfører	 en	 sådan	 kraftpræstation	 (Jerslev	 et	 al.	 2017:	 59).	Når	 “ældre”	

menneskers	præstationer	fremhæves,	følges	de	af	væsentlige	biord	som,	på	trods,	skønt	eller	

selv	om:	“Præstationen	er	en	præstation,	udelukkende	fordi	den	udføres	på	trods.	På	trods	af	

alderdom.	Eller	rettere:	På	trods	af	vore	forventninger	til	alderdom.”	(Blaakilde	2000:	57).		

BETYDNINGEN	AF	ÆLDREBILLEDER	

I	 nærværende	 analysedel	 vil	 to	 situationer	 fra	 felten	 blive	 præsenteret.	 Begge	

eksemplificerer	de,	hvordan	forståelsen	af	den	vellykkede	aldring	forstærkes	og	betragtes	i	

modsætningsforholdet	til	det	negative	ældrebillede.	Derudover	bidrager	analysedelen	til	en	

viden	om,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	fortolkes	gennem	ældrebilleder,	og	hvordan	

de	håndterer	deres	aldring	ud	fra	ældrebillederne	og	forståelser	af	aldring.		

Felten	viste,	hvordan	alderen	blev	identisk	med	præstationen.	Nedenstående	feltnoter	er	fra	

en	festaften	på	højskolen,	hvor	kursisterne	havde	mulighed	for	at	optræde.	Der	blev	fremført	

alt	fra	digte	til	sange	til	historier.	

Alderspræsidenten	(John)	på	holdet,	han	er	95,	kommer	op	på	scenen,	usikkert	gående	bevares,	

men	han	står	der	og	nærmest	rapper	et	gammelt	revynummer.	Der	er	femten	vers	i	alt,	og	han	

husker	dem	alle	uden	slinger	i	valsen.	Han	har	timing	og	rytme.	Jeg	er	totalt	blæst	bagover.	Der	
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er	en	stemme	indeni	mig,	der	siger,	at	det	er	utroligt,	at	en	gammel	hjerne	kan	huske	alle	de	

vers.	(Ingrids	feltnote)	

En	kursist	kommenterede	også	på	Johns	optræden:	“Nå,	hvad	synes	du	om	den	mand	på	95,	

der	lavede	dét	indslag?	Det	havde	I	nok	ikke	lige	set	komme	fra	sådan	nogle	gamle	mennesker!”	

(Idas	feltnote).		

Her	 ses	eksemplet	på,	hvordan	præstationen	sættes	 i	 forbindelse	med	alderen.	Kursisten	

bliver	 gjort	 til	 beviset	 på	 den	 vellykkede	 aldring.	 “Den	 gamle	 hjerne”	 viser	 sig	 ikke	 som	

glemsom,	men	 derimod	 som	 skarp	 og	med	 et	 vist	 gåpåmod;	 på	 trods	 af	 den	 høje	 alder.	

Kursisten	bliver	repræsentant	for	den	ønskværdige	aldring.	I	den	anden	feltnote	ligger	der	i	

kursistens	udsagn	noget	triumferende,	som	tyder	på,	at	hun	ønsker	en	form	for	anseelse	for	

sin	gruppe;	en	stolthed	over	at	kunne	bevise	det	modsatte	af	de	fordomme	og	forestillinger	

om	 “gamle	 mennesker”,	 som	 hun	 antager,	 unge	 mennesker	 har.	 Hun	 etablerer	 dermed	

værdighed	 for	 sig	 selv	 samt	 den	 gruppe,	 hun	mener	 at	 være	 en	 del	 af,	 ved	 at	 fremhæve	

kursistens	præstation.												

Følgende	feltnote	er	fra	et	svampekursus	i	en	nærliggende	skov	sammen	med	en	lærer	og	et	

hold	af	kursister	fra	højskolen.	Her	ser	vi,	hvordan	det	positive	ældrebillede	skabes	og	forstås	

i	et	modsætningsforhold	til	det	negative	ældrebillede.	Det	viser,	hvilke	konsekvenser	det	kan	

have	at	skabe	denne	dikotomi	mellem	et	positivt	og	et	negativt	ældrebillede	(Jerslev	et	al.	

2017:	58).	

Sune	gentager,	hvad	han	sagde	til	mig	forleden,	at	det	er	sjovt	at	de	f.eks.	har	sådan	én	som	

Rita,	der	er	94,	og	så	Ursula,	som	er	84,	og	Rita	er	mere	frisk	end	Ursula.	(...)	Rita	på	94	er	med	

og	går	med	stok	gennem	det	skrøbelige	terræn,	skoven	byder	på.	En	af	kursisterne	har	taget	

Ursula	under	armen,	og	hjælper	hende	med	at	gå	på	stien.	På	et	tidspunkt	skal	vi	videre	til	en	

ny	skov,	men	vi	kan	ikke	finde	Rita.	“Hvor	er	Rita,”	spørger	Sune.	Vi	kigger	rundt,	og	finder	hende	

dybt	inde	i	skoven,	hvor	hun	går	rundt	med	sin	stok	i	et	noget	ujævnt	terræn.	Viljestærk	dame,	

tænker	jeg.	(Ingrids	feltnote).	

Underviseren	Sune	påpeger	“det	sjove”	i,	at	Rita	er	mere	mobil	end	Ursula,	som	er	den	yngste	

af	de	to.	Det	er	”sjovt”,	fordi	det	er	det	omvendte	af,	hvad	der	forventes;	at	den	yngste	er	den	
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friske.	Sune	havde	dagen	forinden	påpeget:	”Vi	har	haft	kursister	på	95	som	var	friske	og	nogle	

på	 75,	 som	 ikke	 kunne	 en	 skid.	 Alder	 betyder	 intet.	 Det	 er	 præmissen	 ved	 at	 arbejde	 her.	

Præmissen	ved	at	arbejde	med	ældre.”	(Ingrids	feltnote).		

Når	Sune	snakker	om	alder,	mener	han	muligvis	alderen	94	og	84	overfor	den	fysiske	

præstation.	Eksemplet	giver	indsigt	i	en	forståelse	af	alder,	hvor	“ikke	at	kunne	en	skid”	må	

formodes	at	betyde,	at	personen	ikke	er	fysisk	mobil.	Rita	bliver,	ifølge	Sune,	beviset	på,	at	

alder	ikke	har	betydning.	Rita	bliver,	qua	hendes	“ældre”	alder	modsat	Ursulas	“yngre”	alder,	

gjort	til	“den	friske”,	til	trods	for,	at	hun	ligesom	Ursula	skal	bruge	stok	til	at	gå.	De	to	bliver	

ikke	betragtet	som	ét	samlet	eksempel	på	en	positiv	aldring,	qua	at	de	begge	deltager	i	kurset	

på	trods	af	skavanker,	men	betragtes	derimod	som	hinandens	modsætninger	(Jerslev	et	al.	

2017).	 Det	 bliver	 et	 bevis	 på,	 hvordan	 de	 positive	 og	 negative	 ældrebilleder	 ikke	 kan	

betragtes	isoleret	fra	hinanden,	da	det	er	i	divergensen,	at	ældrebillederne	opstår	(ibid.:	59)	

Konsekvensen	af	denne	skarpe	opdeling	ligger	i,	at	nuancer	af	aldring	undertrykkes.	Det	er	

nemt	at	 få	øje	på	Ritas	stærke	vilje,	hvorimod	Ursulas	 forsvinder	 i	 lyset	af	Ritas;	men	for	

begge	kvinder	kan	man	forestille	sig,	at	det	er	en	sejr	at	være	med	på	kurset.	Det	bliver	et	

oprør	og	opgør	mod	forestillingen	om,	at	en	stigende	aldring	er	en	hindring.	Behovet	for	at	

trodse	disse	opfattelser	af	aldring,	kunne	man	forestille	sig,	er	et	forsøg	på	at	fremstå	med	

en	værdighed,	som	stemmer	overens	med	deres	selvbillede.	Ved	at	have	blik	for	hvilke	valg	

og	prioriteringer	personer	i	ældrekategorien	har,	mangfoldiggøres	nuancerne	i	forståelsen	

af	 aldring.	 	 Herved	 ses	 det,	 hvordan	 de	 benytter	 forskellige	 strategier	 i	 forsøget	 på	 at	

opretholde	værdighed.	

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	gå	i	dybden	med	forskellige	måder	at	forstå	alder	på,	herunder	

hvilke	aldersforståelser	informanterne	navigerer	ud	fra.	

ALDERSFORSTÅELSER	

Antropologerne	Lone	Grøn	og	Cecilie	Ravn	Andersen	(2014)	argumenterer	for,	at	alder	i	en	

dansk	kontekst	kan	anskues	som	en	selvfølgelighed,	der	 ikke	 sættes	 spørgsmålstegn	ved.	

Denne	selvfølgelighed	refererer	til	den	kronologiske	alder,	som	er	den	alder,	der	følger	det	

vestlige	kalendersystem,	ét	år	ad	gangen	fra	fødsel	til	død	(ibid.:	17).	Den	kronologiske	alder	
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findes	i	mellemtiden	ikke	i	alle	samfund,	og	kan	derfor	ikke	anses	for	at	være	en	universel	

sandhed	(ibid.).	Ifølge	antropologen	Meyer	Fortes	markerer	den	kronologiske	alder	ligeledes	

vores	forhold	til	staten,	fordi	den	blandt	andet	giver	os	juridiske	og	politiske	rettigheder,	som	

når	en	person	eksempelvis	bliver	myndig	eller	har	ret	til	at	gå	på	pension	(Fortes	1984	i	Grøn	

&	 Andersen	 2015:	 17).	 Der	 følger	 ligeledes	 sociale	 og	 kulturelle	 konsekvenser	med	 den	

kronologiske	alder,	så	når	en	person	går	på	pension,	kan	det	tilmed	have	stor	indflydelse	på	

deres	oplevelse	af	socialt	netværk	og	tilrettelæggelsen	af	hverdagen.	Netop	den	oplevelse	af	

kontekstafhængig	 betydning	 betegner	 litteratur-	 og	 kulturhistoriker	 Johan	 Fjord	 Jensen	

(1993)	 som	 den	 kulturelle	 alder,	 da	 den	 kronologiske	 alder	 kan	 have	 vidt	 forskellige	

betydninger	afhængig	af	lokal	kontekst	(1993:	13-14).	Han	beskriver	indledende,	hvordan	

den	 biologiske	 alder	 kan	 karakteriseres	 som	 et	 udtryk	 for,	 hvor	 fremskreden	 alderens	

biologiske	udvikling	er	på	et	givent	tidspunkt	(ibid.).	Den	kulturelle	alder	kan	derfor	variere	

på	trods	af,	at	den	biologiske	alder	er	den	samme.	I	forlængelse	heraf	kan	alder	også	forstås	

som	fænomenologisk	alder,	og	dermed	hvordan	alder	opleves	og	erfares	(Grøn	&	Andersen	

2014:	19).	På	baggrund	af	studier	om	oplevelsen	af	aldring,	beskriver	Grøn	og	Andersen,	

hvordan	man	ofte	oplever	sin	alder	som	yngre	end	den	kronologiske	alder	og	ligeledes,	at	jo	

længere	en	person	bevæger	sig	op	i	kronologisk	alder,	jo	større	afstand	bliver	der	mellem	

fænomenologisk,	det	vil	sige	subjektivt	erfaret,	og	kronologisk	alder	(Katz	2006	 i	Grøn	&	

Andersen	2014:	19).	Når	man	i	en	dansk	kontekst	benytter	den	kronologiske	alder	som	en	

selvfølgelighed,	 kan	 der	 derfor	 opstå	 en	 diskrepans	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 konkrete	

mennesker	oplever	det.	

	 Opdelingen	 af	 aldersforståelser	 i	 en	 kronologisk	 -,	 kulturel	 -,	 biologisk	 -	 og	

fænomenologisk	 alder,	 kan	 give	 os	 blik	 for	 alderens	 normative	 aspekter,	 samt	 hvordan	

forskellige	aldersforståelser	har	indflydelse	på	personer	i	ældrekategoriens	opfattelse	af	sig	

selv	 og	 deres	 levede	 erfaring	 med	 aldring.	 Samtidig	 kan	 det	 forklare,	 hvorfor	 der	 er	

forskellige	opfattelser	og	reaktioner	i	spil	i	felten.	De	to	følgende	afsnit	handler	om,	hvilken	

social	og	kulturel	betydning	det	har	for	personer	i	ældrekategorien	at	blive	kategoriseret	ud	

fra	 hhv.	 den	 kronologiske	 og	 den	 fænomenologiske	 aldersforståelse,	 da	 netop	 disse	

aldersforståelser	var	særligt	fremtrædende	i	felten.	Første	afsnit	inddrager	eksempler,	der	

viser,	 hvordan	 den	 høje	 kronologiske	 alder	 sløres	 af	 henholdsvis	 personer	 rundt	 om	
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informanten	 og	 af	 informanten	 selv.	 Ligeledes	 vil	 afsnittet	 inddrage	 eksempler,	 hvor	

informanten	ikke	slører	sin	kronologiske	alder,	men	står	ved	den.		

EN	KRONOLOGISK	ALDERSSLØRING	

Når	kursisterne	på	højskolen	havde	fødselsdag,	kunne	forstanderen	eller	en	lærer	finde	på	

at	præsentere	dem	til	morgensamling	på	en	aldersslørende	måde:		

Læreren	 Søren	 styrer	 morgensamlingen	 i	 dag.	 Det	 er	 Susannes	 fødselsdag.	 Søren	 siger	 til	

forsamlingen,	 at	 Susanne	 fylder	 38	 år.	 Der	 bliver	 efterfølgende	 sunget	 fødselsdagssang	 for	

hende,	mens	hun	står	oprejst.	Da	sangen	er	færdig,	retter	Susanne	det.	"Nej,	jeg	fylder	81	år",	

siger	hun,	hvilket	jeg	tolker	som	henvendt	mod	Søren.	(Idas	feltnote).	

I	 et	 lignende	eksempel	 fra	højskolen	havde	både	en	kursist	og	en	 lærer	 fødselsdag,	og	til	

morgensamlingen	blev	de	af	forstanderen	præsenteret	med	henholdsvis	alderen	24	og	25	år,	

selvom	de	begge	 fyldte	over	60	år.	 I	begge	eksempler	bliver	den	høje	kronologiske	alder	

sløret	og	uudtalt	af	personer	rundt	om	informanterne,	og	den	lave	kronologiske	alder	bliver	

et	 udtryk	 for	 en	 forestilling	 om	 foretrukken	 alder.	 I	 forlængelse	 heraf	 kan	 vi	med	 fordel	

inddrage	kulturgerontolog	Margaret	Morganroth	Gullette	og	hendes	pointe	om,	at	når	man	

ældes,	så	er	det	først	og	fremmest	en	kulturel	proces	(2015:	26-27).	At	se	aldring	som	en	

kulturel	proces	er	ifølge	hende	et	vigtigt	skridt	for	at	kæmpe	mod	et	samfund,	der	i	høj	grad	

aldersdiskriminerer	(ibid.:	21-22).	Gullette	citerer	Dalai	Lama	og	udtrykker,	at	selv	han	(77	

år)	kan	komme	med	et	aldersdiskriminerende	udsagn:	“‘These	days,	I	have	felt	I	am	quite	old.	

But	with	them	(to	amerikanske	præster),	I	am	young’.”	Gullette	forklarer	om	udsagnet:	“He	

used	‘young’	as	everyone	does	-	to	mean	a	desirable	state	of	being	in	opposition	to	the	unwanted	

state	of	 feeling	 ‘old’.	 ”	 (Gullette	2015:	21).	Netop	Gullettes	pointe	om,	at	 “ung”	bliver	den	

ønskede	kategori,	kan	bruges	til	at	forstå,	hvordan	høj	alder	ligeledes	bliver	et	udtryk	for	den	

uønskede	alder,	og	hvad	Gullette	benævner	“the	casual	ageism	of	our	fallen	world.”	(ibid.).		

I	forstanderens	og	lærerens	udsagn	fra	felten,	 ligger	der	yderligere	en	implicit	forestilling	

om,	at	man	ikke	spørger	ældre	mennesker	om	deres	alder	eller	røber	”hemmeligheden”	på	

deres	 vegne.	 Derfor	 tildækkes	 udsagnene	 også	med	 en	 ironisk	 distance	 for	 at	 sige,	 at	 vi	

kollektivt	er	enige	i,	at	fødselarerne	ikke	kunne	tages	for	nogle	på	24,	25	eller	38	år.	Det	kan	
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tænkes,	 at	 hemmeligholdelsen	 af	 alder	 har	 rod	 i	 at	 ville	 undgå	 en	 pinlig	 situation.	 Den	

ironiske	distance	kan	være	en	måde	at	beskytte	og	bevare	sin	egen	og	den	andens	værdighed	

(Goffman	 2004:	 47-61).	 Dog	 kan	 denne	 hemmeligholdelse	 medvirke,	 at	 den	 høje	

kronologiske	alder	tabuiseres	og	forbindes	med	noget	skamfuldt.	Denne	skam	internaliseres	

dog	øjensynligt	 ikke	af	kursisten,	 som	med	en	 tydelig	positionering	 ikke	anerkender	den	

såkaldte	 af-aldren	 af	 hende	 (Lærke	 1998:	 31).	 Paradoksalt	 nok	 kan	 man	 diskutere,	 om	

sløringen	og	tabuiseringen	af	den	høje	kronologiske	alder	 i	virkeligheden	medfører	mere	

fokus	på	den	høje	alder,	end	hvad	hensigten	er.		

Man	 fornemmer,	 at	 den	 kronologiske	 alder	 fortrinsvis	 bliver	 sløret,	 når	 der	 er	 tale	 om	

informanter,	der	har	en	høj	kronologisk	alder.	Dog	viste	det	sig,	at	den	lavere	kronologisk	

alder	 også	 blev	 talt	 om	 på	 en	 aldersslørende	måde.	 I	 denne	 sammenhæng	 bliver	 det	 en	

indgang	til	at	 forstå,	hvordan	personer	 i	ældrekategorien	opponerer	mod	alderssløringer,	

også	når	det	handler	om	andre	end	dem	selv.	

	 I	løbet	af	feltarbejdet	fylder	Ida	28	år,	og	til	morgensamling	bliver	hun	af	forstanderen	

præsenteret	til	at	fylde	17	år.	Efter	morgensamling	henvender	Lone,	en	kursist,	sig	til	Ida	og	

spørger:	”Er	du	virkelig	kun	17?”	Lone	udtrykker,	at	hun	er	overrasket	over,	at	Ida	har	kunne	

færdiggøre	en	universitetsgrad	så	hurtigt.	Ida	retter	op	på	misforståelsen,	og	fortæller	Lone	

sin	 rigtige	 alder.	 Til	 et	 lærermøde	senere	 på	 dagen	 fortæller	 forstanderen,	 at	 der	 var	 en	

kursist,	 der	 var	 kommet	 op	 til	 ham,	 og	 havde	 sagt,	 at	 ”det	 ikke	 duede”,	 at	 han	 havde	

præsenteret	Ida	til	at	være	17	år.	I	forlængelse	heraf	siger	forstanderen:	”Jeg	syntes,	at	du	

skal	være	glad	for	at	blive	skudt	til	17	år.”	Herefter	fortæller	han	en	historie	om	en	kvinde	i	

40’erne,	som	skulle	vise	ID	i	USA,	og	var	glad	for	det	(Idas	feltnoter).	

Hvis	 vi	 kan	 forstå	 den	 ironiserende	 alderssløring	 som	 et	 forsøg	 på	 at	 undgå	 en	 pinlig	

situation,	 kan	 det	 gennem	 ovenstående	 også	 forstås	 som	 et	 forsøg	 på	 ikke	 at	

forskelsbehandle	mellem	 individer	med	høj	og	 lav	kronologisk	alder.	Men	når	Lone	 i	det	

konkrete	 eksempel	 ovenfor	 spørger	 til	 gyldigheden	 af	 alderen,	 mister	 den	 ironiserende	

alderssløring	sin	humoristiske	hensigt.	Det	er	muligt,	at	Lone	er	den	samme	kursist,	som	

siger	fra	overfor	forstanderen,	men	det	vides	ikke.	Ligesom	Susanne,	der	ikke	accepterer	at	

blive	 af-aldret	 af	 underviseren	 Søren,	 accepterer	 Lone	 ikke	 denne	 af-aldren,	 som	 tilmed	
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umyndiggør	Ida.	Lones	forsvar	kan	være	et	udtryk	for	sin	egen	aldersforståelse,	der	ligesom	

Susanne	positionerer	sig	ved	at	sige	fra.		

Det	 kan	 opleves	 på	 forskellige	 måder,	 når	 alderen	 sløres	 af	 andre.	 Én	 af	 måderne,	 den	

ironiserende	 tone	 omkring	 alder	 kan	 opleves	 på,	 er	 en	 fratagelse	 af	 autoritet.	 I	 den	

forbindelse	 kan	 vi	 inddrage	 et	 studie	 af	 antropologen	 Anna	 Lærke	 (1998).	 Lærke	

undersøger,	hvordan	børn	navigerer	og	forhandler	subjektpositioner	i	en	engelsk	primary	

school	præget	af	disciplin.	 Interessant	 for	konteksten	er	Lærkes	beskrivelser	af,	hvordan	

alderen	bliver	gjort	væsentlig	og	uvæsentlig	for	henholdsvis	børn	og	voksne	(ibid.:	30).	Hun	

beskriver,	hvordan	kvindeligt	personale	bliver	præsenteret	som	20	år	af	skoleinspektøren,	

Mr.	Fischer,	når	de	har	fødselsdag.	Personalet	blev	præsenteret	af	skoleinspektøren	i	en	tale	

til	den	forsamlede	skole,	ligesom	kursister	på	højskolen	blev	præsenteret	til	morgensamling.	

“Den	lokale	konstruktion	af	alderens	uvæsentlighed”	begynder	at	dæmre	for	Lærke,	da	hun	

selv	har	fødselsdag,	på	samme	måde	som	da	Ida	oplevede	af-aldren	på	egen	krop	(ibid.:	31).	

Lærke	beskriver	blandt	andet	i	sine	feltnoter,	hvordan	hun	forarges	og	føler	sig	angrebet:		

Det	var	som	om	en	magt	var	blevet	taget	fra	mig.	Gjorde	Mr.	Fischer	os	ikke	mindre	autoritative,	

mere	magtesløse	eller	svage,	ved	at	trække	år	fra	vor	alder?	Eller	er	det	min	egen	fordom,	hvad	

angår	 alder	 –	 min	 egen	 ”alder-isme”	 –	 som	 fik	 mig	 til	 at	 føle	 det	 sådan?	 Han	 ligesom	

”mindreværdigede”	os.	Og	jeg	gad	vide	hvorfor	det	kun	er	kvinder,	som,	høfligt,	bør	formodes	at	

være	langt	yngre	end	de	er?	(Lærke	1998:	31).	

Lærke	 beskriver	 denne	 af-aldren	 som	 en	 kønsspecifik	 magtudøvelse	 og	 en	 fratagelse	 af	

autoritet.	I	det	første	eksempel	med	kursisten,	der	siger	fra	overfor	alderssløringen,	kunne	

man	forestille	sig,	at	hun	netop	undviger	en	tilbageværende	følelse	af	magtesløshed,	svaghed	

og	 mindreværd	 ved	 at	 insistere	 på	 at	 markere,	 at	 hun	 selv	 ejer	 definitionen	 af	 sin	

kronologiske	alder.	Med	andre	ord	formår	kursisten	at	bevare	sin	værdighed	ved	at	benytte	

sig	af	en	strategi,	hvor	hun	står	ved	sin	alder.		

Men	det	var	ikke	i	alle	tilfælde,	at	informanter	ville	”stå	ved”	deres	kronologiske	alder.	I	et	

eksempel	fra	aktivitetscentret	har	Sonjas	nabo28,	Erna,	fødselsdag,	og	hun	fylder	92	år.	Der	

                                                             
28	Et	par	af	Sonjas	naboer	fra	den	gade,	hun	bor	på,	har	også	en	plads	på	aktivitetscentret.	
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bliver	joket	om	det,	da	der	drikkes	kaffe	sammen	med	andre	borgere	og	personale.	Erna	siger	

på	et	tidspunkt,	“Vi	kan	da	bare	sige,	at	jeg	er	29	år.”	Ligeledes	bemærker	en	ansat,	“Det	siger	

vi	da	bare	Erna,	jeg	er	også	stoppet	ved	de	29.”	Herefter	skæver	Erna	til	Sonja,	og	Erna	siger	

så,	”Ja,	man	må	jo	være	sin	alder	bekendt.”	(Ingrids	feltnoter).		

I	eksemplet	udtrykkes	et	ironisk	og	tvetydigt	forhold	til	den	kronologiske	alder.	Én	mulig	

forklaring	 vi	 kan	 uddrage	 er,	 at	 Erna	 har	 internaliseret	 tabuiseringen	 af	 høj	 kronologisk	

alder.	Den	ironiske	distance	bliver	en	måde	at	håndtere	tabuiseringen.	Da	det	er	personen	i	

ældrekategorien,	 der	 udtrykker	 en	 vis	 selvironi	 omkring	 sin	 egen	 alder,	 så	 tager	 hun	

ejerskab	over	situationen	og	retten	til	at	definere	situationens	udfald.	Dermed	kan	det	også	

ses	som	en	strategi	for	at	bevare	værdighed.	

Modsat	Sonjas	nabo	havde	Sonja	selv	ikke	en	ironisk	distance	til	sin	høje	kronologiske	alder.	

På	 feltarbejdets	 tidspunkt	var	hun	89	år,	men	udtrykte	ved	 flere	 lejligheder	stor	stolthed	

omkring	 at	 fylde	 90	 år.	 En	 dag	 på	 aktivitetscentret	 skulle	 der	 afholdes	

“plejehjemsgudstjeneste”,	hvilket	indebar,	at	én	af	de	lokale	præster	kom	ud	og	forvandlede	

ét	 af	plejehjemmets	 lokaler	 til	 kirkerum.	Før	gudstjenesten	blev	der	 serveret	kaffe	og	en	

småkage	ude	i	kantinen,	og	præsten	gik	rundt	og	gav	hånd	til	alle.	Da	præsten	stopper	ved	

Sonjas	 bord,	 fortæller	 Sonja,	 hvorfor	 hun	 har	 to	 studerende,	 der	 følger	 hende	 på	

aktivitetscentret.	Hun	forklarer	præsten,	at	det	handler	om	“alderdom”.	Præsten	udtrykker,	

“Ja,	men	der	kan	du	jo	sagtens	være	med,”	og	smiler.	Sonja	svarer,	“Ja,	jeg	synes,	at	jeg	har	det	

godt.	 Jeg	 bliver	 jo	 snart	 90.”	 Præsten	 nikker	 derefter	 anerkendende	 til	 Sonja	 (Ingrids	

feltnoter).	I	et	lignende	eksempel	fortalte	Sonja	til	formanden	for	andelsboligforeningen,	“Og	

til	januar,	ved	du	hvad,	der	bliver	jeg	halvfems.	Hvis	jeg	lever	så	længe.”	(Lydoptagelse).	I	endnu	

et	eksempel,	da	Sonja	en	dag	stødte	på	en	nabo,	udtrykte	naboen:	“Jamen,	ved	du	hvad	Sonja,	

du	ser	da	godt	ud.	I	hovedet	og	det	hele.”	Sonja	svarede,	“Tak	skal	du	have.	Jeg	bliver	halvfems	

til	vinter.”	(Lydoptagelse).	

Når	Sonja	minder	sig	selv	og	andre	om,	at	hun	snart	bliver	halvfems,	er	det	den	kronologiske	

alder,	der	bliver	fremhævet	med	stolthed,	som	et	udtryk	for	en	taknemmelighed	over	at	have	

levet	et	langt	liv.		
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I	 alle	 eksempler	 ovenfor	 anvender	 personer	 i	 ældrekategorien	 forskellige	 strategier	 i	

overensstemmelse	med	deres	aldersforståelse.	Man	kan	modsige	andres	alderssløring,	man	

kan	selv	anvende	en	alderssløring,	eller	man	kan	selv	fremhæve	sin	kronologiske	alder.	Alle	

håndteringsstrategier	 kan	 ses	 som	 forsøg	på	 at	 påvirke	 og	 opretholde	 definitionsmagten	

over	deres	aldring,	forsøg	på	at	tage	ejerskab	over	indholdet	af	alderskategorien,	og	forsøg	

på	at	bevare	deres	værdighed.		

Det	følgende	afsnit	anlægger	et	perspektiv	på	den	subjektive	oplevelse	af	alder,	og	hvordan	

informanterne	 håndterer	 krydsfeltet	 mellem	 den	 kronologiske	 og	 den	 fænomenologiske	

aldersforståelse.	Gennem	to	eksempler	ser	vi,	hvordan	der	skabes	en	diskrepans	mellem	den	

kronologiske	alder	og	den	subjektive	følelse	af	alder,	samt	hvordan	informanterne	håndterer	

krydsfeltet	ved	at	positionere	sig	i	forhold	til	andre	inden	for	alderskategorien.		

ALDER	SOM	EN	FØLELSE	

En	dag	på	højskolen	gjorde	Inger,	en	kursist,	os	opmærksomme	på,	at	hun	gerne	ville	vise	og	

fortælle	 os	 om	 hendes	 selvbiografiske	 erindringsbog.	 Inger	 var	 en	 kvinde,	 der	 gik	 i	

farvestrålende	tøj	og	gik	med	en	orange	rollator.	Vi	havde	lagt	mærke	til	hende	af	den	grund,	

da	rollatorer	ofte	bar	præg	af	at	være	sorte	og	grå,	og	de	andre	kursisters	tøj	generelt	var	i	

mere	 afdæmpede	 farver.	 Inger	 starter	 interviewet	 ud	med	 at	 spørge:	 “Er	 vi	 gamle	 som	 I	

regner	med?”	Herefter	udtrykker	hun:	“Vi	er	bare	nogle	unge,	der	er	blevet	gamle.	Vi	er	jo	ikke	

helt	gamle	indeni	(...).	Jeg	er	jo	stadig	ung	indeni,	det	er	kun	udenpå,	at	jeg	er	blevet	gammel.”	

(Idas	 feltnoter).	 Ingers	oplevelse	 af,	 at	 det	 ydre	 og	 indre	 ikke	 hænger	 sammen,	 stemmer	

overens	med	studier	om,	at	i	takt	med,	at	man	stiger	i	kronologisk	alder,	er	den	oplevede	

alder	oftest	yngre	end	den	kronologiske	alder	(Grøn	og	Andersen	2014:	19).	Eksemplet	viser,	

hvordan	 kroppens	 ydre	 aldring	 -	de	 såkaldte	kropstegn	 (Søndergaard	 2003)	 på	 aldring	 -	

modstilles	overfor	 kroppens	 indre	 ungdom.	Til	 sammenligning	 kan	 vi	 igen,	 som	 i	 forrige	

afsnit,	se	Gullettes	(2015)	pointe	om,	at	ungdommen	idealiseres	som	den	 ideelle	 livsfase.	

Med	 andre	 ord	 bliver	 “gammel”	 lig	med	 en	 forestilling	 om	 en	 kategori,	 der	 ikke	 hænger	

sammen	med	personens	indre	følelsesmæssige	oplevelse.	Endvidere	kan	vi	forstå	Ingers	valg	

af	tøj	og	rollator,	som	en	måde	at	påvirke,	hvordan	hun	opfattes	af	andre.	Man	kan	her	udlede	
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at	valget	også	er	en	måde	at	håndtere	den	subjektivt	erfaret	alder,	så	den	stemmer	overens	

selvbilledet	og	den	indre	følelse	af	ungdom.			

I	 et	 lignende	 eksempel	 kursist,	 ses	 kursisten	 Beate.	 Det	 er	 Beates	 første	 gang	 på	

højskolen.	Hun	ses	enten	gående	med	sine	krykker	eller	kørende	i	sin	el-scooter.	En	dag	på	

højskolens	værksted,	hvor	der	bliver	malet	sten	og	snakket,	hvisker	Beate	til	Ida:	“Jeg	føler	

mig	10	år	yngre	i	forhold	til	de	andre	kursister	på	højskolen.”	(Idas	feltnote).	Den	efterfølgende	

dag	er	Beate	og	Susanne	(kursisten	fra	forrige	afsnit,	der	opponerer	mod	en	alderssløring)	

til	kursus	i	glaspusteri	uden	for	højskolen,	og	vi	kører	med	i	Susannes	bil.	Beate	fortæller	om	

sin	oplevelse	af	de	andre	kursister:	“Jeg	føler	mig	måske	20	år	for	ung.	Jeg	synes,	at	folk	er	for	

gamle	 i	 forhold	til	mig.”	(Idas	 feltnote).	Susanne	 lader	til	at	være	uenig.	Herefter	 fortæller	

Susanne,	at	hun	er	81	år,	og	Beate	fortæller,	at	hun	er	70	år.	Vi	spørger	Beate,	hvad	hun	synes	

om	at	være	på	højskolen.	Beate	udtrykker:	“Jeg	har	lidt	blandede	ting.	Jeg	skal	måske	bare	

minde	mig	selv	om,	at	jeg	ikke	er	60	år	mere.”	(Ingrids	feltnote).	Eksemplet	viser	en	diskrepans	

mellem	den	subjektivt	erfarede	alder	og	den	kronologiske	alder.	Her	peger	aldersforståelsen	

ind	i	en	alderskategorisering	og	bliver	en	positionering	af,	hvilken	kategori	man	tilhører.	Her	

kan	vi	drage	en	parallel	til	et	studie	af	Katz	(2005),	der	undersøgte	såkaldte	snowbirds,	der	

samlet	betegner	pensionister,	der	rejser	sydpå	og	“overvintre”	gennem	vinterhalvåret.	Når	

Katz	opsøgte	nogle	af	disse	 snowbirds	 for	at	høre	om	deres	oplevelse	 som	en	del	 af	den	

aldrende	befolkning,	 viste	det	sig,	 at	nærmest	 ingen	opfattede	 sig	selv	som	“gamle”.	Katz	

konkluderede	 derfor:	 “This	was	 an	 eye-opening	 question	 for	me	 as	my	 fieldwork	 lead	 to	 a	

critique	of	our	culture’s	coercive	asymmetry	between	the	subjective	 ‘‘feeling’’	of	age	and	the	

body’s	outward	manifestations	of	it.”	(2015:	27).	Til	sammenligning	ser	vi	i	forrige	eksempel	

også,	hvordan	der	tages	afstand	fra	de	“gamle”	gennem	en	subjektivt	erfaret	aldersforståelse.	

Denne	 afstandstagen	 bunder	 muligvis	 i	 et	 selvbillede,	 som	 ikke	 stemmer	 overens	 med	

forestillingen	 om	 ældrekategorien.	 Gennem	 dette	 kan	 vi	 forstå	 den	 subjektivt	 erfarede	

aldersforståelse	 og	 alderskategorien	 som	 en	 erkendelsesproces,	 der	 rummer	 forskellige	

strategier.	En	måde	for	personer	i	ældrekategorien	at	erkende	deres	alderskategorisering	

kan	blive	gennem	en	distancering	til	deres	kronologiske	alder.	Nogle	af	informanters	indre	

oplevelse	af	alder	(den	fænomenologiske	alder)	hænger	ikke	nødvendigvis	sammen	med	den	

ydre	 krop	 (den	 biologiske	 alder)	 og	 deres	 (kronologiske)	 alder.	 Nogle	 håndterer	
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erkendelsesprocessen	ved	at	anvende	et	fællesskabsorienteret	“vi	gamle”	for	at	signalere	og	

positionere	 sig	 i	 samme	 alderskategori,	 som	 dem	 der	 tales	 om.	 Andre	 håndterer	 denne	

erkendelsesproces	ved	at	positionere	sig	selv	i	forhold	til	“de	andre”,	“de	gamle”,	som	hører	

til	 en	 bestemt	 kronologisk	 aldersgruppe	 med	 dertilhørende	 kulturelle	 forestillinger.	

Positionering	 i	 forhold	 til	 andre	 peger	 ind	 i	 det	 næste	 kapitel,	 der	 kigger	 nærmere	 på,	

hvordan	man	kan	distancere	sig	til	nogle	og	søge	konsensus	hos	andre	med	det	formål	at	

styre	indholdet	af	alderskategorien.		

DELKONKLUSION	

I	 første	 kapitel	 har	 vi	 set,	 hvordan	 aldring	 konstrueres	 ud	 fra	 positive	 og	 negative	

ældrebilleder:	skræmmebilledet	og	glansbilledet.	Den	 inaktive	aldring	modstilles	over	 for	

den	aktive	aldring.	Ligeledes	begrænser	ældrebillederne	synet	på	ældre,	da	de	konstruerer	

aldring	 som	 et	 enten/eller,	 hvilket	 fjerner	 nuancerne	 af	 aldring.	 Den	 skarpe	 opdeling	 af	

ældrebilleder	kan	have	betydning	for,	hvordan	nogle	informanter	vælger	at	håndtere	deres	

aldring,	hvilket	 ses	 i	 eksempler,	hvor	de	gør	oprør.	 I	 afsnittet	om	aldersforståelser	ser	vi	

endvidere,	hvordan	den	kronologiske	og	fænomenologiske	aldersforståelser	har	betydning	

for,	hvordan	informanterne	håndterer	deres	aldring.	For	at	bevare	definitionsmagten	over	

deres	aldring	og	bevare	værdighed	i	aldringen	anvender	de	forskellige	strategier.	Man	kan	

modsige	andres	alderssløring,	man	kan	selv	anvende	en	alderssløring,	eller	man	kan	selv	

fremhæve	sin	kronologiske	alder.	Ligeledes	ser	vi,	hvordan	nogle	 informanters	subjektivt	

erfarede	 alder	 ikke	 stemmer	 overens	 med	 deres	 kronologiske	 alder.	 Denne	 diskrepans	

opstår,	 fordi	de	kategoriserer	høj	 alder	og	aldring	 som	et	ældrebillede,	der	 ikke	 rummer	

deres	selvbillede.		
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KAPITEL	2:	ALDERSKATEGORISERINGER	

Kommende	analysekapitel	handler	om	alderskategoriseringer,	og	hvordan	de	i	mangfoldig	

grad	 eksisterer	 både	 rundt	 om	 og	 inden	 for	 ældrekategorien.	 Kapitlet	 bevæger	 sig	 over	

forskellige	 temaer,	 som	 på	 hver	 sin	 måde	 anskueliggør,	 hvordan	 kategorier	 i	 aldringen	

resulterer	 i	 bestemte	 handlinger,	 reaktioner	 og	 håndteringsstrategier.	 Kapitlets	 første	

analyseafsnit	vil	komme	nærmere	ind	på,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	på	forskellige	

måder	erfarer	og	håndterer	kategorisering.	Vi	vil	vise,	hvordan	de	tager	definitionsmagten	

over	deres	aldring,	hvilket	er	centralt	i	at	bevare	værdighed	i	overensstemmelse	med	eget	

selvbillede.	Der	vil	blive	præsenteret	en	række	håndteringsstrategier	som	angreb,	forsvar,	

indtryksstyring	og	distance.	Med	viden	om	de	henholdsvis	negative	og	positive	ældrebilleder	

kigger	 dette	 analyseafsnit	 nærmere	 på,	 hvordan	 personer	 i	 ældrekategorien	 benytter	

distance	til	at	vige	udenom	at	blive	kategoriseret	som	nogen,	de	ikke	identificerer	sig	med.	

Med	 stadig	 stor	 tilstedeværelse	 af	 ældrebillederne	 vil	 de	 efterfølgende	 analyseafsnit	

omhandle,	hvordan	de	bevidst	modarbejder	og	håndterer	skræmmebilledet	på	aldring	ved	

at	 holde	 sig	 aktive	 og	 bidrage	 til	 samfundet.	 I	 forlængelse	 heraf	 vil	 efterfølgende	

analyseafsnit	anskueliggøre,	hvordan	de	håndterer	alderskategoriseringer,	når	de	modsat	

ikke	 længere	 er	 i	 stand	 til	 at	 være	 aktive	 og	 bidrage	 til	 samfundet	 som	 førhen.	 For	 at	

modarbejde	skræmmebilledet	på	aldring	tages	en	håndteringsstrategi	som	positivitet	i	brug.	

Kapitlet	 rundes	 af	 ved	 at	 vise,	 hvordan	 forestillinger	 og	 forventninger	 indlejret	 i	

alderskategorierne	bevæger	sig	i	skæringspunktet	med	kønskategorien.	

		

KATEGORISERINGSPROCESSER	OG	SOCIAL	IDENTITET	

”VI	ER	IKKE	GAMLE.	VI	ER	ÆLDRE.”	

Ved	brug	af	Goffman	(1959,	2014),	Jenkins	(2006)	og	sociolog	George	Herbert	Mead	(1934),	

vil	analyseafsnittet	bidrage	til	en	forståelse	af,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	definerer	

og	oplever	sig	selv	i	samspil	med	andre.	Herunder	også	hvordan	følelsen	af	egen	identitet	
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sættes	på	spil,	når	andre	definerer	og	placerer	individet	i	en	uidentificerbar	kategori,	som	

opleves	i	uoverensstemmelse	med	personens	eget	selvbillede.		

Goffman	beskriver	jeg-identiteten	eller	den	oplevede	identitet	som	noget	overvejende	

subjektivt	og	refleksivt,	og	som	må	fornemmes	af	det	individ,	hvis	identitet	der	er	tale	om	

(2014:	 147).	 Jeg-identiteten	 er	 den	 subjektive	 fornemmelse	 af	 sin	 egen	 karakter,	 som	 et	

menneske	bibringes	som	følge	af	sine	forskellige	sociale	erfaringer	(ibid.).	Ligeledes	opstår	

identiteten	 i	 en	 vekselvirkning	 mellem	 vores	 egen	 definition	 af	 os	 selv,	 såkaldt	 interne	

definitioner,	 samt	 andres	 definitioner	 af	 os	 selv,	 såkaldt	 eksterne	 definitioner.	 Med	

identifikation	vil	det	individuelle	indtage	samme	rum	som	det	kollektive	(Jenkins	2006:	48-

50,	Mead	1934).	Den	indlejrede	identitet	i	selvet	er	ikke	mulig	i	en	verden	bestående	af	andre	

mennesker	(2006:	43).	Jenkins	påpeger:	“Din	ydre	definition	af	mig	er	en	ubønhørlig	del	af	

min	egen	indre	selvdefinition	-	selv	hvis	jeg	afviser	eller	yder	modstand	mod	den”	(ibid.:	50).	

Det	er	uundgåeligt	ikke	at	spejle	sig	selv	i	andres	forståelser	af	os,	og	vi	påvirkes	ligeledes	af	

de	kategorier,	andre	tillægger	os.	På	trods	af,	at	vi	ikke	identificerer	os	med	denne	kategori	i	

overensstemmelse	med	vores	eget	selvbillede,	må	vi	stadig	forholde	os	til	den	måde,	vi	af	

andre	 bliver	 forstået	 samt	 fremstillet	 på	 (Gilliam	 2017:	 124).	 Derudover	 tillægges	 nogle	

kategorier	højere	og	mindre	værdi,	og	forstås	således	forskelligt	fra	én	sammenhænge	til	en	

anden.	Disse	fastsættelser	af	værdi	varierer	kontekstuelt	således,	at	de	i	én	sammenhæng	

eller	i	ét	fællesskab	besidder	høj	status,	imens	de	i	andre	kontekster	kan	opfattes	negativt	og	

ladet	med	lavere	status	(ibid.:	127).	

At	blive	placeret	i	kategorier	giver	en	bestemt	rolle,	men	afskriver	samtidig	en	anden	

mulig	 rolle	 og	 position.	 Kategorien	 tilskriver	 personen	 særlige	 karakteristika,	 herunder	

måder	man	inden	for	positionen	bør	handle,	tænke	og	agere	på	(ibid.:	129).	Goffman	taler	

ligeledes	 om	 relationer	 til	 ind-gruppen,	 som	 skal	 forstås	 som	 en	 gruppe	med	 individer	 i	

samme	situation	(2014:	153).	Repræsentanter	for	denne	gruppe,	eller	kategori,	hævder,	at	

denne	gruppe	er	individets	“rigtige”	gruppe,	og	alle	andre	kategorier	og	grupper,	skal	forstås	

som	 de	 “forkerte”	 grupper.	 Ind-gruppen	 indeholder	 nogle	 karakteristika,	 som	 man	

umiddelbart	også	besidder,	hvorfor	man	betragtes	 som	ligesindede.	Dog	er	det	 ikke	altid	

tilfældet,	 for	 på	 trods	 af	man	 deler	 karakteristika,	 betragter	man	muligvis	 alligevel	 ikke	

denne	gruppe,	som	ens	”rigtige”	gruppe,	da	førnævnte	karakteristika	hos	individet	ikke	er	
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identificerbare.	Det	kan	resultere	i,	at	frem	for	at	blive	styrket	så	svækkes	identitetsfølelsen	

(ibid.).			

Følgende	feltnote	er	fra	den	første	dag,	hvor	et	nyt	hold	kursister	starter.											 	

Ved	buffeten.	“Hvem	er	du,”	spørger	en	kvinde	mig	(Alma).	Den	samme	kvinde	som	jeg	tidligere	

havde	 snakket	med	 (Bodil),	 stod	 ved	 siden	 af.	 “De	 studerer	 os	 gamle,”	 siger	 Bodil	 til	 Alma.	

“Hvorfor	siger	alle,	at	vi	er	gamle?	Det	har	jeg	allerede	hørt	mange	sige	i	dag.	Vi	er	ikke	gamle,	

vi	er	ældre,”	svarer	Alma	igen.	Hun	er	alvorlig	i	stemmen.	“Jamen	fordi	vi	ER	gamle”	fastslår	

Bodil	med	et	smil.	Hun	fortsætter.	“Ældre,	gammel,	gamlest,”	siger	hun	og	griner.	Alma	griner	

ikke	med.	Hun	går.		(Ingrids	feltnote).		

Eksemplet	viser	uundgåeligheden	 i,	at	man	som	et	 individ	 i	en	kollektiv	verden	aldrig	vil	

kunne	se	sig	fri	fra	at	blive	vurderet	og	defineret	af	andre.	Det	ses	i	Almas	ubehag	over	andres	

definitioner	 af	 personer	 i	ældrekategorien,	 hvordan	 denne	 eksterne	 definition	 udfordrer	

hendes	 egen	 interne	 definition	 og	 stemmer	 ikke	 overens	 med	 hendes	 selvbillede.	 Den	

eksterne	 definition	 som	herefter	 foretages	 af	 Bodil,	 skaber	 hos	Alma	 en	 forvirring	 og	 en	

følelse	af	at	være	misforstået	og	miskrediteret	(Goffman	2014,	Jenkins	2006).	Situationen	

foranlediger	dog	en	modreaktion	hos	Alma,	som	bliver	håndteret	ved	verbalt	at	opponere	

imod	denne	uønskede	kategorisering.	I	samtalen	tydeliggøres	det,	at	begge	har	en	opfattelse	

af	at	tilhøre	samme	kategori.	I	ordet	“vi”,	fornemmes	det,	at	her	optræder	et	fælles	“vi”;	en	

forståelse	af	at	tilhøre	samme	gruppe	(Goffman	2014).	På	trods	af	at	begge	kursister	placerer	

sig	 i	 samme	 gruppe,	 som	 i	 dette	 tilfælde	 skal	 forstås	 som	 en	 alderskategori,	 er	 der	 ikke	

enighed	om,	hvordan	denne	kategori	bør	opfattes	og	betegnes.	I	tilfældet	ses	det,	hvordan	

kategoriens	 definition	 drejer	 sig	 om	 de	 konkrete	 betegnelser	 for	 en	 person	 i	

ældrekategorien.	 “Gammel”	er	 ikke	en	betegnelse	kursisten	kan	 identificere	sig	med.	Med	

reference	 til	 de	 positive	 og	 negative	 ældrebilleder	 er	 gammel	 om	muligt	 en	 betegnelse,	

kursisten	forbinder	med	sygdom	og	forfald.	Så	ved	at	acceptere	betegnelsen	sættes	hendes	

identitet	på	spil,	da	hun	pludselig	befinder	sig	midt	imellem	andres	definition	af	hende	og	

hende	 egen.	 Denne	 følelse	 af	 splittelse	 udfordrer	 hendes	 selvbillede	 og	 den	 værdige	

optræden,	og	her	er	opponeringen	mod	betegnelsen	et	forsøg	på	at	opretholde	værdighed.	

Den	anden	kursist	har	øjensynligt	en	anden	forståelse	og	accept	af	kategorien,	og	ved	brug	
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af	 selvironi	 forkastes	 opgøret	 imod	 betegnelsen	 “gammel”	 og	 situationen	 ironiseres.	

Antropolog	Gil	Greengross	påpeger,	hvordan	særligt	ældre	kvinder	benytter	humor	som	en	

mestringsstrategi	for	at	betone	de	sjove	aspekter	ved	livet,	på	trods	af	eventuelle	skavanker	

og	bekymringer	som	alderdommen	kan	føre	med	sig	(2013:	451).	Denne	pointe	skriver	sig	

ind	 i	 specialets	 fokus	 på	 ældrebillederne,	 hvor	 den	 positive	 aldring	 er	 det	

efterstræbelsesværdige	ideal.		

Med	 ironi	 gør	kursisten	brug	af	 en	anden	håndteringsstrategi:	humor,	 som	 i	dette	

tilfælde	 bibringer	 hende	 en	 særlig	 position.	 Goffman	 påpeger:	 “Practical	 jokes	 and	 social	

games	are	played	in	which	embarrassments	which	are	to	be	taken	unseriously	are	purposely	

engineered.”	(1959:	14).	Ved	brugen	af	humor	som	håndteringsstrategi,	erhverver	kursisten	

sig	styringen	af	situationen,	samt	definitionsmagten	over	hvem	der	hører	under	betegnelsen	

og	 kategorien	 “gammel”.	 Ved	 at	 hævde	 at	 “vi	 ER	 gamle”,	 positionerer	 hun	 sig	 som	

“repræsentant”	 for	 ind-gruppen	 og	med	 sin	 brug	 af	 ironi,	 negligeres	 opponeringen	mod	

betegnelsen.	 I	 tilfælde	 med	 kursisten	 bliver	 håndteringsstrategien,	 for	 at	 tage	

definitionsmagten	over	egen	kategori,	den	verbale	og	direkte	opponering	mod	oplevelsen	af	

“fejlkategorisering”;	 en	 strategi	 som	 har	 til	 formål	 at	 opretholde	 og	 bevare	 følelsen	 af	

værdighed	hos	personen	i	ældrekategorien.	Følelsen	af	ikke	at	tilhøre	ens	ind-gruppe	kan	

bevirke,	at	der	skabes	nye	kategorier	indenfor	alderskategorierne.	Når	kursisten	gør	oprør	

mod	 en	 fejl-kategorisering,	 gør	 hun	 samtidig	 oprør	 mod	 de	 stereotype	 ældrebilleder.	

Eksemplet	viser	således,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	på	trods	af	at	være	underlagt	

ældrebillederne	på	den	positive	og	negative	aldring,	aktivt	håndterer	kategoriseringen	ved	

at	stå	på	mål	for	egen	kategori.		

	

"I	ER	SÅ	UNGE,	HVAD	KAN	I	SVARE	PÅ?!"	

Nærværende	 afsnit	 vil	 bygge	 videre	 på	 pointen	 om	 humor	 som	 styringsredskab	 og	

håndteringsstrategi,	som	personer	i	ældrekategorien	tager	i	brug,	for	at	kontrollere	og	tage	

ejerskab	over	situationer,	hvor	de	er	i	risiko	for,	og	eller	oplever	at	blive	kategoriseret.	Med	

brug	 af	 bl.a.	 Goffman	 søger	 afsnittet	 at	 bidrage	 til	 en	 viden	 om,	 hvordan	 en	 anden	
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håndteringsstrategi	 som	 indtryksstyring	 bibringer	 en	 form	 for	 definitionsmagt	 med	 det	

formål	at	opretholde	den	værdige	optræden.				

Mead	beskriver,	hvordan	identitet	er	afhængig	af	den	sociale	erfaring	(1934:	160).	Identitet	

opstår	i	sammenhæng	med,	hvordan	vi	forstår	os	selv,	men	også	hvordan	andre	forstår	os.	

Det	er	derfor	den	sociale	og	kulturelle	forståelse	af	os,	hvem	vi	er,	samt	hvordan	vi	er,	som	

er	afgørende	i	skabelsen	af	os	som	individer	(Mead	1934:	123).	Man	“gør”	således	identitet	

gennem	forhandling	og	fortolkning	af	adfærd	og	sprog,	noget	som	Goffman	(1959)	betegner	

som	indtryksstyring.	Individet	har	i	præsentationen	overfor	andre	forskellige	motiver	for	og	

mål	med	det	indtryk,	der	ønskes	at	give.		

Regardless	of	the	particular	objective	which	the	individual	has	in	mind	and	of	his	motive	for	

having	this	objective,	it	will	be	in	his	interests	to	control	the	conduct	of	the	others,	especially	

their	responsive	treatment	of	him.	This	control	is	achieved	largely	by	influencing	the	definition	

of	 the	situation	which	the	others	come	to	 formulate,	and	he	can	 influence	this	definition	by	

expressing	himself	in	such	a	way	as	to	give	them	the	kind	of	impression	that	will	lead	them	to	

act	voluntarily	in	accordance	with	his	own	plan	(...)	there	will	usually	be	some	reason	for	him	

to	mobilize	his	activity	so	that	it	will	convey	an	impression	to	others	which	it	is	in	his	interests	

to	convey.	(Goffman	1959	:3-4).	

Ved	 at	 betragte	 informanternes	 handlinger	 gennem	 indtryksstyring	 som	 en	

håndteringsstrategi,	 kan	 man	 forstå,	 hvordan	 informanterne	 i	 visse	 situationer	 søger	 at	

kontrollere	og	definere	situationer	gennem	de	indtryk,	de	ønsker,	at	andre	skal	få	af	dem.	I	

det	følgende	optræder	kursisten	Karen.	Karen	var	én	af	de	kursister,	der	formåede	at	gøre	et	

stort	indtryk.	

Vi	er	på	besøg	hos	læreren	Holgers	skrivehold.	Vi	har	fået	lov	til	at	være	med	den	sidste	halve	

time	og	komme	med	spørgsmål	til	kursisterne.	Kursisterne	kommer	med	mange	interne	jokes,	

som	de	deler	med	Holger	og	hinanden.	(...)	Til	sidst	spørger	Ingrid,	lidt	på	opfordring	af	Holger	

på	sidelinjen:	“Har	I	nogle	spørgsmål	til	os?”	Karen,	en	kursist,	svarer:	"I	er	så	unge,	hvad	kan	I	

svare	på?!"	Der	grines	meget	højt	af	alle.	Holger	griner	meget,	meget	højt.	Alle	griner	højt.	(Idas	

feltnote).	
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Karen	klæder	sig	i	fint	tøj.	Hun	er	en	“frisk”	person,	virker	kultiveret	og	er	velformuleret	med	

sin	nydelige	nordsjællandsk	dialekt.	Samtidig	er	hun	rap	i	replikken	og	ikke	bange	for	at	gøre	

sig	bemærket.	Første	dag	markerede	hun	sig	ved	at	række	hånden	op	til	morgensamlingen,	

hvor	vi	præsenterede	os,	for	at	spørge	om	ikke	det	var	en	idé,	at	i	stedet	for	at	være	“fluen	på	

væggen”	og	spise	ved	lærerbordet,	burde	vi	med	fordel	sidde	ved	kursisternes	borde.			

Ved	spørgsmålet	"I	er	så	unge,	hvad	kan	I	svare	på?!"	skaber	Karen	en	distance	mellem	sig	

selv	og	os.	Hun	opstiller	dikotomien	ung/gammel	og	i	situationen	fremstiller	hun	den	yngre	

generation	 som	de	uvidende.	Denne	 tematik	ung/gammel,	 var	gennemgående	under	hele	

feltarbejdet	og	noget	projektet	kaldte	på.	Dikotomien	viste	sig	at	have	stærk	indvirkning	på	

kursisternes	 tilgang	 til	 os.	 I	 Karens	måde	 at	 udtrykke	 sig	 på,	 ses	 et	 behov	 for	 at	 gøre	 et	

indtryk.	Som	det	blev	illustreret	i	foregående	analyse,	kan	brugen	af	humor,	fungerer	som	et	

styringsredskab	 og	 en	 positionering.	Hendes	 kommentar	 foranlediger	 en	 reaktion	 fra	 de	

andre	kursister,	og	denne	bekræftelse	positionerer	hende	i	en	dominerende	rolle.		

Som	Mead	 påpeger,	 er	 det	 de	 sociale	 og	 kulturelle	 forestillinger	 om	 os,	 som	 har	

indvirkning	på	vores	forståelse	af	os	selv	(1934:	123).	Goffman	beskriver	det	således:	

(...)	when	an	individual	projects	a	definition	of	the	situation	and	thereby	makes	an	implicit	or	

explicit	claim	to	be	a	person	of	a	particular	kind,	he	automatically	exerts	a	moral	demand	upon	

the	others,	obliging	them	to	value	and	treat	him	in	the	manner	that	persons	of	his	kind	have	a	

right	to	expect.	(1959:	13).	

For	mere	konkret	at	kunne	forstå	hvad	disse	kulturelle	og	sociale	forestillinger	er	i	relation	

til	 projektet,	 kan	 med	 fordel	 inddrages	 Bruun,	 Jacobsen	 og	 Krøijers	 (2011)	 studie	 af	

praktisering	 af	 lighed	 og	 hierarki	 i	 Danmark.	 De	 påpeger,	 hvordan	 “The	 value-mastering	

hierarchy	 is	most	apparent	 in	generational	 relations,	 as	older	people	are	 expected	 to	 teach	

proper	forms	of	sociality	to	the	younger	generations”	(ibid.:	11).	Det	relevante	fra	citatet	er	

denne	generationsrelation	samt	håndtering	af	værdien	af	noget.	I	dette	tilfælde	værdien	af	

ældre	i	samfundet.	

Det	 interessante	 er	 at	 forstå,	 hvorfor	 Karen	 har	 behov	 for	 at	 betone	 denne	

generationsrelation	ved	at	placere	de	unge	piger	i	hierarkiet;	her	for	at	lære	af	hende,	den	
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ældre	generation.	Blaakilde	påpeger,	hvordan	gamle	mennesker	 i	mundtlige	kulturer	har	

haft	høj	værdi,	fordi	de	var	“kulturbærere”;	de	kunne	videreføre	vigtig	viden	i	kraft	af	deres	

hukommelse	og	erfaring”	(2000:	166).	I	værdien	ligger	en	form	for	forventning	om	en	rolle,	

personen	i	ældrekategorien	skal	påtage	sig	og	tilmed	forsvare,	både	overfor	sig	selv	og	andre.	

Til	 sammenligning	 med	 fortidens	 opfattelse	 af	 ældre	 mennesker	 er	 der	 i	 dag,	 jævnfør	

afsnittet	om	den	kronologiske	alder,	en	 forståelse	af,	at	eksponentielt	med	alderen,	 følger	

glemsomhed	og	funktionstab	(Blaakilde	2000).	Der	foreligger	altså	et	andet	indtryk	af	ældre.	

Man	kunne	forestille	sig,	at	dette	er	et	indtryk	Karen	har	i	sinde	at	omdefinere.	Derfor,	når	

de	unge	kvinder	spørger	om	kursisterne	har	nogle	spørgsmål,	bliver	rollerne	“byttet	om”	og	

den	yngre	generation	bliver	pludselig	til	formidlerne	og	dem	som	overbringer	svarene.	For	

en	person	i	ældrekategorien,	kan	dette	føles	som	en	trussel	på	ens	rolle	som	kulturbærer.	

At	blive	“besmittet”	med	alderdom	og	de	associationer	som	følger	med,	er	svære	at	

undgå	 (ibid.:	 103).	 I	 relation	 til	 afsnittet	 om	negative	 og	 positive	ældrebilleder,	 er	 ingen	

interesserede	i	at	blive	inddraget	i	“den	grumme	historie”	(ibid.).	Blaakilde	påpeger,	hvordan	

det	 er	 op	 til	 det	 enkelte	 individ	 at	 placere	 sig	 selv	 i	 forhold	 til	 Den	 Store	 Fortælling	 om	

Alderdommen	(ibid.).	Dette	betegnes	som	De	små	fortællinger.	

“De	små	fortællinger	repræsenteres	af	enkelte	individer,	i	modsætning	til	Den	Store	Fortælling,	

der	indhyller	os	alle.	Udgangspunktet	for	de	små	fortællinger	om	alderdommen	er	forskellige	

personlige	strategier	i	forhold	til	Den	Store	Fortælling.	(...)	Hvilke	midler	kan	man	gribe	til,	hvis	

man	bliver	stemplet	som	‘gammel’;	hvilke	reaktionsmønstre	og	sociale	overlevelsesmuligheder	

er	der	til	rådighed?”	(ibid.).	

De	tre	slags	fortællinger	betegnes	som	valgmuligheder	og	er	hhv.:	Tilpasninger,	forsvars-	og	

angrebsfortællinger	(ibid.:104).	Angrebsfortællingerne	er	i	tilfældet	med	Karen	relevante,	da	

disse	både	bliver	et	forsvar	af	hendes	alder,	men	også	et	angreb	og	en	anklage	mod	andres	

fejlopfattelser	 af	 alderdommen.	 “Man	 tager	 alderen	 på	 sig	 og	 forsvarer	 den,	 forsvarer	 sin	

position	og	går	måske	til	angreb	på	de	andre,	de	yngre”	(ibid.:141).	Netop	ved	at	påpege,	at	vi	

er	unge	og	ikke	kan	svare	på	noget,	tager	Karen	alderen	på	sig,	erobrer	rollen	tilbage	og	får	

placeret	sig	i	den	oprindelig	position	som	den	ældre	og	vise.	
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De	forrige	to	afsnit	har	vist,	hvordan	personer	i	ældrekategorien,	på	forskellige	måder	

har	håndteret	og	 forholdt	 sig	 til	 situationer,	hvor	de	har	 følt	behov	 for	at	markere	deres	

position	 og	 tage	 ejerskab	 over	 deres	 alder	 og	 kategori.	 Ved	 brug	 af	 forskellige	

håndteringsstrategier	 og	 styringsredskaber,	 som	 indtryksstyring	 og	 humor	 som	

positioneringsstrategi,	 har	 afsnittene	 bl.a.	 belyst	 hvordan	 personer	 i	 ældrekategorien,	

navigerer	 i	 spændet	mellem	hvordan	 andre	opfatter	 dem,	 og	 hvordan	de	 ønsker	 at	 blive	

opfattet.	

”JEG	ER	DA	GLAD	FOR,	AT	HUN	ER	SKIFTET.”	

Nærværende	afsnit	vil	belyse,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	gør	brug	af	distance	som	

en	håndteringsstrategi.	Når	personer	i	ældrekategorien	oplever	at	skulle	forholde	sig	til	en	

person,	som	de	 ikke	 finder,	er	repræsentativ	 for	den	kategori	de	mener	at	 tilhøre,	ses	en	

modreaktion.	Ved	at	tage	afstand	fra	personen,	har	de	til	hensigt,	dels	at	kontrollere	hvordan	

andre	bør	opfatte	dem,	samt	at	stå	vagt	for	deres	egen	kategori,	ved	at	placere	personen	i	en	

anden	kategori.		

(...)	de	fortalte,	at	der	havde	været	en	på	kurset	i	går,	som	så	heldigvis	(sagde	de),	var	skiftet	

over	på	et	andet	kursus.	Hun	havde	siddet	og	råbt	og	skreget	ved	computeren	fordi	hun	ikke	

kunne	 finde	ud	af	det.	Den	ene	af	damerne	citerede	hende:	 ”Jeg	gider	da	 ikke	at	være	på	et	

kursus,	hvor	jeg	ikke	lærer	noget”;	hun	parodierede	hende	med	en	irriterende	stemme.	Det	var	

tydeligt,	at	de	fandt	hende	enormt	utålelig.	”Ja,	jeg	er	da	glad	for,	at	hun	er	skiftet”.	Jeg	var	ikke	

i	tvivl	om,	hvem	det	var,	de	snakkede	om.	Det	er	én	af	de	damer	på	skolen	som	fra	starten	har	

skilt	sig	ud.	(Ingrids	feltnote).	

De	brokker	sig	over	Agnes	-	at	hun	var	ved	at	køre	én	ned	med	hendes	rollator	i	køen	til	buffeten.	

De	er	glade	for,	at	hun	har	skiftet	hold.	(Idas	feltnote).	

Ovenstående	 feltnoter	 er	 fra	 en	 episode	 på	 højskolen,	 hvor	de	 to	 kvinder	 fortalte	 om	 en	

undervisning	på	det	IT-hold,	de	går	på,	sammen	med	Agnes.	Informanterne	var	ikke	blege	

for	at	udtrykke	deres	holdning	til	kursisten	Agnes,	som	er	svagt	gående,	svagtseende,	hører	

dårligt	og	har	ifølge	viceforstanderen	en	lille	form	for	demens,	muligvis	grundet	en	mindre	

hjerneblødning.	 I	 socialpsykolog	 Dorthe	 Staunæs’	 studie	 (2003),	 som	 er	 baseret	 på	
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feltarbejde	i	to	danske	folkeskoler,	skriver	hun	om	eleven	Wahid	som	udpeges	af	de	andre	

elever	 på	 skolen,	 som	 den	 skæve	 eksistens	 qua	 sin	 adfærd,	 beklædning	 og	 flamboyante	

udstråling.	 Staunæs	 belyser	 hvordan	 nogle	 elever	 opfatter	 Wahid	 og	 hvad	 han	 i	 deres	

forståelse	 fremstår	 som.	Gennem	deres	kategorisering,	bliver	han	 ”en	anden	 slags	dreng”	

(ibid.:	72).	

Wahids	skævhed,	opfattes	ikke	blot	som	en	individuel	skævhed	hos	ham,	men	han	gøres	til	

repræsentant	for	en	lille	gruppe	af	minoritetselever,	hvorfor	han	hos	nogle	bliver	opfattet	

som	en	trussel,	både	for	deres	egen	forståelse	af	dem	selv,	samt	hvordan	de	frygter,	at	andre	

vil	opfatte	dem.	Wahid	er	noget	som	de	ikke	ønsker	at	være,	og	derfor	”fungerer	Wahid	som	

et	omvendt	spejl,	hvori	de	øvrige	elever	kan	spejle	sig	i	forhold	til,	hvad	de	ikke	er	og	måske	ikke	

vil	være”	(ibid.:	79-80).	Staunæs’	studie	af	Wahid	er	relevant	til	at	forstå,	hvordan	også	Agnes	

kommer	til	at	 fungere	som	et	omvendt	spejl,	som	kursisterne	spejler	sig	 i	og	derigennem	

udfordres	i	deres	selvforståelse	som	ældre.	Tilbage	til	de	positive	og	negative	ældrebilleder,	

befinder	Agnes	sig	i	“skræmmebilledet”.	Hun	er	eksemplet	på	den	lidt	forfaldne	og,	ifølge	de	

to	kvindelige	kursister,	små	uopdragne	gamle,	som	kører	ind	i	andre	med	sin	rollator.	

Følgende	feltnote	er	fra	det	musikhold	Agnes	skiftede	til	efter	IT-holdet.	Holdet	går	

ud	på,	at	kursisterne	skal	vælge	deres	favoritnumre,	som	skal	spilles	for	de	andre	på	holdet.	

Feltnoterne	er	fra	to	forskellige	dage.	

Under	én	af	numrene,	begynder	nogle	af	kursisterne	at	synge	med.	Søren	siger,	at	det	skal	de	

ikke	for	nu	skal	vi	høre	musikken.	Folk	stopper	med	det	samme.	Få	sekunder	efter	begynder	

Agnes	at	synge	med.	Hun	er	øjensynligt	vågnet.	Hun	hører	meget	dårligt	og	har	formentlig	ikke	

hørt	Sørens	besked.	Kursisterne	kigger	hen	på	hende.	En	kigger	op	på	Søren	og	 igen	ned	på	

Agnes	og	ryster	på	hovedet.	Ingen	siger	noget.	(Ingrids	Feltnote)	

En	vild	mobiltelefon-tone	ringer.	Det	er	Agnes’	 telefon.	Den	er	høj.	Folk	reagerer	surt	anden	

gang	den	ringer.	“Kan	du	ikke	gå	ud	så	længe	den	ringer,”	spørger	én	lidt	vrissent.	Folk	vrider	

deres	ansigt	af	ubehag.	(Idas	Feltnote).	

Agnes’	spejlbillede	reflekterer	”gammel”	på	en	måde	som	provokerer	nogle	kursister.	De	to	

kvindelige	kursister	insinuerer,	at	det	er	uopdragent	at	sidde	og	råbe	op	på	den	måde.	Agnes	
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udviser	kropstegn	på	aldring	i	form	af	nedsatte	funktioner;	dårlig	hørelse	og	syn.	Staunæs	

skriver	 i	 sin	 artikel	 om	 Aisha,	 som	 er	 af	 pakistansk	 oprindelse,	 ligesom	 Wahid.	 Aisha	

udtrykker	gentagende	gange,	hvor	”klam”	og	”ulækker”	hun	synes,	at	Wahid	er.	Wahid	vokser	

sine	tynde	ben	og	gestikulerer	feminint	(Staunæs	2003:	71).	Ligesom,	at	de	kropstegn	Wahid	

udviser,	udfordrer	Aishas	selvbillede	som	en	del	af	en	etnisk	pakistansk	gruppe,	gør	Agnes’	

kropstegn	på	alder,	noget	for	nogle	af	kursisterne.	Hvor	Aisha	i	højere	grad	forvirres	over	

Wahids	kønnede	og	etniske	skævhed,	er	den	måde	Agnes	håndterer	og	forhandler	kroppens	

udtryk	på,	mere	irriterende	end	forvirrende	hos	nogle	af	kursisterne.	De	kropstegn	på	alder,	

som	 Agnes	 har,	 indvirker,	 som	 feltnoterne	 også	 illustrerer,	 på	 Agnes’	 adfærd	 i	 en	 social	

sammenhæng:	 Køkulturen	 ved	 buffeten,	 reprimanden	 om	 ikke	 at	 synge	 med	 i	

undervisningen,	som	hun	enten	ikke	opfatter,	eller	vælger	at	ignorere.	Agnes	mestrer	ikke	at	

finde	den	rette	balance	mellem	hensynet	til	hende	selv	og	hensynet	til	andre.	Dette	skaber	

irritation	hos	kursisterne,	og	håndteres	ved,	både	at	ignorere	Agnes,	for	så	bagefter	at	tale	

om	hende	bag	hendes	ryg.	Agnes	bliver	repræsentant	for	det	negative	ældrebillede;	den	man	

ikke	vil	identificere	sig	med.	

For	 at	 bidrage	 til	 en	 nærmere	 forståelse	 af	 denne	 ubalance	 i	 socialiseringen,	 kan	

Beckers	(1963)	blik	på	outsideren	inddrages.	I	sociale	grupper	udformes	sociale	regler,	som	

definerer	 situationer	 samt	hvilken	adfærd,	 der	opfattes	 som	passende,	 eller	modsat,	 ikke	

passende	(ibid.:	23).	Når	personer	ikke	følger	de	regler,	vil	reglerne	blive	håndhævede	og	de	

personer	 som	 har	 overtrådt,	 vil	 blive	 betragtet	 som	 ”særlige”,	 qua	 de	 ikke	 følger	 de	

udformede	 regler.	 De	 bliver	 dermed	 gjort	 til	 ”outsideren”	 (ibid.).	 Becker	 bidrager	 til	 en	

forståelse	af,	hvordan	Agnes’	nævnte	kropslige	indikationer	på	alder,	ikke	blot	udfordrer	en	

gængs	 opfattelse	 af	 passende	 adfærd	 blandt,	 i	 specialets	 kontekst,	 ældre	 i	 en	

højskolesammenhæng,	men	samtidig	også	udfordrer	kursisternes	forståelse	af	deres	egen	

aldring.	 Når	 Agnes	 ikke	 mestrer	 balancen	 i	 hensynet	 til	 sig	 selv	 og	 andre	 i	 sociale	

sammenhænge,	bekræfter	det	kursisterne	i,	at	det	gør	de.	De	mestrer	at	være	ældrekursister	

på	 højskole.	 De	 betragter	 sig	 selv	 i	 billedet	 på	 den	 vellykkede	 aldring.	 Staunæs	 påpeger,	

hvordan	”det	usædvanlige	kan	være	med	til	at	bidrage	til	at	synliggøre	det	sædvanlige”	(2003:	

78).	I	studiet	af	Wahid,	fortæller	Aisha	at	Wahid	er	fra	Pakistan	ligesom	hende,	men	hun	siger	

til	andre,	at	han	er	fra	Indien.	Hun	vil	ikke	sættes	i	relation	til	Wahid.	På	samme	vis	som	der	
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er	noget	på	spil	for	Aisha,	er	der	noget	på	spil	for	kursisterne	i	deres	relation	til	Agnes.	Den	

samme	 trussel,	 som	 Aisha	 føler	 at	 Wahid	 udgør	 qua	 hans	 etniske	 skævhed	 i	

repræsentationen	 af	 den	 pakistanske	 gruppe,	kunne	 det	 tænkes,	 at	 kursisterne	 oplever	 i	

forhold	 til	 Agnes’	 repræsentation	 af	 alderskategorien.	 Når	 Agnes	 går	 ind	 i	 folk	 med	 sin	

rollator	eller	ikke	kan	høre	den	høje	mobiltelefon	ringe,	“gør”	hun	alder	på	en	måde,	som	

ikke	stemmer	overens	med	deres	eget	selvbillede.	Gerontolog	og	psykiater	Robert	N.	Butler	

(1969)	beskriver,	hvordan	det	som	betegnes	som	aldersdiskrimination	afspejler	en	indre	uro,	

frygt	og	nærmest	væmmelse	for	at	blive	gamle,	syge,	forfaldne,	besværlige,	magtesløse	og	

ubetydelige.	 En	 del	 af	 forklaringen	 på	 kursisternes	 tydelige	 afstandtagen,	 kan	 findes	 i,	 at	

Agnes	 bliver	 omvandrende	 eksempel	 på	 det	 omvendte	 spejl,	 der	minder	 kursisterne	 om	

noget,	de	ikke	vil	mindes	om.	Konsekvensen	af	den	tiltagende	alder	og	et	skræmmebillede	

som	de	frygter.	Denne	frygt	håndterer	de	ved	at	distancere	sig.	For	ved	at	skabe	distance	til	

Agnes,	holder	de	frygten	på	behørig	afstand.		

Personer	i	ældrekategorien	er	indrullet	i	positive	og	negative	billeder	på	aldring,	og	

her	viser	eksemplet	med	Agnes,	hvordan	kropstegn	på	aldring,	som	endvidere	ikke	mestres	

i	hensynet	til	andre,	provokerer	og	skaber	irritation,	da	disse	er	beviser	for	skræmmebilledet	

på	aldring.	Ved	denne	skarpe	dikotomi	mellem	positiv	og	negativ	aldring,	hvor	 forfald	og	

uduelighed	 står	 i	 kontrast	 til	 engagement	 og	 sundhed	 og	 som	 et	 højskoleophold	 er	 et	

eksempel	på,	skabes	et	behov	for	at	forsvare	placeringen	i	det	positive	billede.	I	mødet	med	

skræmmebilledet,	 ses	 det,	 hvordan	 nogle	 personer	 i	 ældrekategorien,	 forsvarer	 denne	

placering	i	det	positive	billede	gennem	håndteringsstrategier				

De	foregående	afsnit	har	belyst	hvordan	personer	i	ældrekategorien,	aktivt	forholder	

og	handler	i	situationer,	hvor	de	føler	sig	kategoriseret,	eller	hvor	de	oplever	at	være	i	risiko	

for	at	blive	det.	Afsnittene	har	vist,	hvordan	personer	 i	ældrekategorien,	 gennem	diverse	

strategier	 som	 forsvar,	 angreb,	 indtryksstyring	 og	 distance,	 håndterer	 og	 navigerer	 i	 de	

kategorier,	 som	 de	 konstant	 støder	 på	 i	 hverdagen.	 Det	 er	 på	 forskellig	 vis	 blevet	

eksemplificeret,	 hvorledes	 kategorierne	 har	 indflydelse	 på,	 hvordan	 personer	 i	

ældrekategorien	 oplever	 sig	 selv,	 deres	 identitet	 og	 deres	 rolle	 som	 individ	 overfor	

fællesskabet.		
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AT	BIDRAGE	SOM	EN	VÆRDI	I	ALDERSKATEGORIEN	

I	de	 komme	 to	afsnit,	 vil	 analysen	 rette	 fokus	mod,	hvordan	personer	 i	ældrekategorien,	

forsvarer	deres	kategori	og	identitet,	ved	at	fremhæve	de	aktiviteter	og	måder	at	bidrage	på,	

som	begrundelse	for	deres	berettigelse	til	at	betegne	sig	selv	som	“det	grå	guld”,	frem	for	

“ældrebyrden”.	Det	ses	i	analysen,	hvordan	frygten	for	at	gå	i	stå	og	dermed	skrive	sig	ind	i	

den	 negative	 fortælling	 om	 aldring,	 er	 essentiel	 for	 nogle	 personer	 i	 ældrekategorien.	

Analysen	bidrager	til	en	forståelse	af,	hvordan	personer	i	ældrekategorien	gentagende	gange	

skal	forholde	sig	til	og	handle	ud	fra,	hvordan	andre	ser	dem,	men	i	ligeså	høj	grad,	hvordan	

de	frygter	at	andre	skal	se	dem.		

“JEG	SYNES	JO	STADIGVÆK,	AT	JEG	ER	DET	GRÅ	GULD.”	

	

Ingrid:	Du	ser	ikke	dig	selv	som	ældre?	

Elin:	Det	kan	godt	være,	jeg	ikke	gør.	Jeg	er	jo	gammel,	selvom	drengene	siger,	at	jeg	ikke	er	

gammel.	

Ingrid:	Hvad	ville	du	sige,	du	passede	ind	i?	Der	er	jo	ældre,	seniorer,	det	grå	guld,	gamle,	den	

tredje	alder.	Hvad	tænker	du?	

Elin:	Det	synes	jeg	jo	er	spændende.	Det	er	spændende.	Misforstå	mig	ikke,	men	det	synes	jeg	jo	

stadig	er	spændende.	Jamen	jeg	synes	jo	stadigvæk,	at	jeg	er	det	grå	guld,	fordi	jeg	kan	bidrage	

med	noget.	

Ingrid:	Det	er	meget	spændende,	at	du	fortolker	det	på	den	måde.	Det	kan	jeg	godt	forstå.	

Elin:	Er	det	forkert?	

Ingrid:	Nej,	men	sådan	har	jeg	bare	aldrig	tænkt	over	det.	

Elin:	 Jeg	 hader	 -	 du	 skulle	 se	 mig	 på	 et	 vælgermøde	 -	 hvordan	 jeg	 springer	 op	 som	 en	

blæksprutte,	hvis	du	siger	“ældrebyrden”.	Jeg	kan	godt	sige	dig,	vi	havde	et	vælgermøde	sidste	
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år,	og	der	var	en	af	vores	egne	politikere,	der	brugte	det	ord,	og	så	farede	jeg	op	og	skreg,	“jeg	

vil	ikke	have,	at	du	bruger	det	ord.	Du	må	simpelthen	finde	på	noget	andet.”	Men	det	kunne	de	

også	godt	se,	at	det	var	misvisende.	Skal	vi	så	også	sige	“teenagebyrde”,	“narkobyrde”?	Hvad	

skal	vi	sige?	

Ingrid:	Ja,	det	er	da	heller	ikke	i	orden.	

Elin:	Hvis	ikke	vi	bidrog	med	det,	vi	gjorde	ikke	også,	altså.	Der	er	mange,	der	laver	frivilligt	

arbejde,	det	gør	 jeg	 jo	også	selv	 ikk’,	der	 i	foreningen.	(...).	 Jeg	er	stadig	 formand	for	danske	

seniorer	i	den	by,	jeg	bor	i,	for	man	skal	jo	have	et	eller	andet.	Jeg	er	og	har	altid	været	meget	

aktiv	i	politik.	De	første	femten-seksten	år	var	jeg	formand	for	andelsboligforeningen,	hvor	jeg	

bor	og	efterfølgende	i	bestyrelsen.		

(Lydoptaget	interview).	

I	 interviewet	ses	det,	hvordan	Elin	håndterer	at	blive	omtalt	som	”ældrebyrden”	 frem	for	

”det	 grå	 guld”.	 Gennem	hendes	 udsagn	ses	 det,	 hvordan	 personer	 i	ældrekategorien	 skal	

forholde	sig	til	to	betegnelser	som	placerer	sig	i	hhv.	det	negative	og	det	positive	billede	på	

aldring.	 Dette	 er	 beviset	 på,	 at	 forståelsen	 af	 de	 to	 begreber	 viser	 et	 unuanceret	 blik	 på	

aldring,	som	et	enten	eller.	Med	Elins	udsagn	ses	det,	hvordan	hun	forstår	ældrebyrden	som	

gruppen	af	ældre,	der	ikke	bidrager	til	samfundet,	men	som	modsat	ligger	samfundet	til	last.	

Gentagende	gange	påpeger	hun,	at	hun	stadig	bidrager	med	bl.a.	frivilligt	arbejde,	og	hvordan	

dette	er	med	til	at	adskille	ældrebyrden	fra	det	grå	guld,	en	betegnelse	hun	selv	mener	at	

høre	under.	

For	 older	 people,	 volunteering	 is	 an	 important	 dimension	 of	 new	 discourses	 of	 ageing,	 and	

specifically	healthy,	active	and	productive	ageing.	(..)	While	this	clearly	adds	value	to	lives	of	

many	recipients,	 it	also	adds	values	 to	 the	 lives	of	volunteers	 themselves.	 (Warburton	2015:	

345).		

Som	citatet	af	Warburton	påpeger,	skaber	det	frivillige	arbejde	egenværdi,	både	for	dem	som	

der	arbejdes	for	og	lige	så	vel	for	individet	selv.	Værdien	i	det	frivillige	arbejde,	fylder	meget	

for	 Elin.	 Goffman	 beskriver	 det	 som	 interne-	 og	 eksterne	 definitioner	 (2014:	 124).	 Elins	

interne	definition	af	sig	selv	som	“det	grå	guld”	er	en	anden	end	den	hun	oplever,	når	nogle	



59 

andre	 tildeler	 hende	 mærkatet	 “ældrebyrden”.	 Disse	 to	 stemmer	 ikke	 overens	 med	 det	

hendes	eget	selvbillede.	Eksemplet	fortæller,	hvordan	betegnelserne,	på	trods	af	at	personen	

i	ældrekategorien	 ikke	 identificerer	 sig	med	dem,	 stadig	er	eksisterende	og	derfor	er	det	

uundgåeligt	ikke	desto	mindre	at	skulle	forholde	sig	til	dem.	Hun	håndterer	kategorien	ved	

at	opponere	imod	den.	Som	det	bemærkes	i	analysen	med	Alma	og	Bodil,	hvor	hun	gør	oprør	

mod	 betegnelsen	 ”gammel”,	 er	 det	 en	 vigtig	 forudsætning	 for	 at	 bevare	 værdighed	 og	

selvrespekt,	 selv	at	kunne	definere	og	betegne	 sin	egen	alderskategori.	Det	er	dog	aldrig	

muligt,	altid	at	kunne	definere	sig	selv	i	en	kategori;	man	er	afhængig	af,	at	andre	validerer	

den	(Jenkins	2006	i	Gilliam	2017:	124).	I	det	spænd	skabes	en	frustration,	som	eksemplet	

med	Elin	illustrerer.	Igen	bliver	det	et	bevis	på	vigtigheden	af	selv	at	tage	definitionsretten	

over	 egen	 kategori	 og	 aldring.	 Eksemplet	 viser,	 at	 hvis	 denne	 ret	 fratages,	 bliver	 jeg-

identiteten	truet	og	værdigheden	udfordret.		

Antropolog	 Joel	 S.	 Savishinsky	 (2000)	har	 undersøgt,	hvordan	 amerikanske	ældre	

håndterer	livssituationer	og	hverdagen,	når	de	er	gået	på	pension.	Konkluderende	beskriver	

han,	 at	 en	 konsekvens	 er,	 at	 de	mister	 deres	 identitet	 uden	 automatisk	 at	 få	 noget	 til	 at	

erstatte	den	(ibid.:	54).	De	skal	derfor	ud	og	skabe	identiteten	selv.	Overgangen	fra	arbejdsliv	

til	pensionsliv	er	en	eksistentiel	afgørende	fase.	Ligeså	nævner	Butler	(1969),	hvordan	det	

at	gå	på	pension,	fjerner	de	ældre	fra	hvad	han	kalder	”the	mainstream	of	life”	(ibid.:	244).	

Man	 kunne	 forestille	 sig,	 at	 Elins	 identitet	 gradvist	 er	 skabt	 gennem	 et	 langt	 og	 aktivt	

(arbejds)liv.	Og	arbejdslivet	har	bevæget	sig	over	i	et	aktivt	pensionsliv.	

Igennem	 hele	 interviewet,	 var	 det	 tydeligt	 at	 arbejde	 for	 Elin	 havde	 haft	 stor	

betydning	og	værdi,	 og	det	gik	hende	på	at	 skulle	gå	af	 før	 tid.	Hun	 fortæller,	 at	hun	var	

arbejdsnarkoman	og	arbejdede	om	natten.	Det	skaber	et	billede	af	Elin	som	en	ambitiøs	og	

arbejdsom	kvinde.	I	Savishinskys	undersøgelse	af,	hvordan	ældre	håndterer	livssituationer	

og	hverdagen	efter	at	være	gået	på	pension,	er	Elin	et	interessant	eksempel.	Denne	ændring	

håndteres,	denne	nye	livssituation	og	livsfase	som	pensionsalderen	er,	ved	at	engagere	sig	i	

bestyrelser,	foreninger	mv.	Det	ses	hvordan	den	“mistede”	identitet,	bliver	erstattet	af	meget.	

Hun	udfylder	det	tomrum	og	den	fjernelse	fra	“the	mainstream	of	life”,	som	afslutningen	på	

arbejdslivet	er,	med	nye	projekter	og	ansvarsområder,	som	endvidere	kan	skabe	ny	værdi.	

Man	kunne	også	tænke,	at	det	at	engagere	sig	så	dybt	i	flere	ting,	er	en	måde	for	Elin	at	bevise	
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overfor	 for	 sig	 selv	 og	 for	omverdenen,	 at	 hun	 stadig	 kan.	 Lediggang	 stemmer	 ikke	med	

hendes	 selvbillede,	 og	 ved	 at	 engagere	 sig	 på	 ny	 formår	 hun	 at	 opretholde	 den	 værdige	

optræden.	

Katz	argumenterer	for,	at	aktivitet	som	et	gerontologisk	nøgleord,	har	været	med	til	

at	 forme	 forståelsen	 af	 den	 gode	 aldring	 (later	 life)	 (Katz	 2000:	 136).	 Endvidere	 er	

idealiseringen	af	det	uafhængige	og	autonome	individ,	ifølge	sociolog	Nikolas	Rose	(1992),	

et	moderne	vestligt	 fænomen,	 som	bunder	 i	 en	 forståelse	af,	 at	 individet	har	 frihed	 til	 at	

optimere	 og	 skabe	mening	 i	 livet	 gennem	 valg	 af	 handlinger.	Med	 dette	medfølger	 også	

ansvaret	 for	at	denne	frihed	det	ansvar	og	den	mulighed	benyttes	(ibid.:	1-2).	Heri	 ligger	

idealet	om	den	aktive,	selvstændige	og	selvforsørgende	borger,	som	gennem	at	forblive	aktiv,	

så	vidt	muligt	undgår	at	være	afhængig	af	staten	(Katz	2000:	136).	Eksemplet	fra	feltnoten	

illustrerer,	at	for	personer	i	ældrekategorien	er	hele	ens	status	som	den	værdige	borger	på	

spil	ved	pensionen.	Her	kan	inddrages	Warburtons	pointe	om,	at	det	frivillige	arbejde	blandt	

ældre	er	beviset	på	den	aktive	og	produktive	aldring	(2015:	349).	Ved	at	vælge,	at	engagere	

sig	i	frivilligt	arbejde	og	eksempelvis	løbende	at	tage	på	højskole,	kan	dette	betragtes	som	en	

modstrategi	 til	 det	 negative	 billede	 på	 aldring	 og	 betegnelsen	 “ældrebyrden”.	 Ved	 denne	

taktik,	 bevises	 det	 modsatte	 af	 det	 stigma,	 og	 på	 den	 måde	 opretholdes	 den	 værdige	

optræden.			

”JEG	ER	BANGE	FOR	AT	GÅ	I	STÅ.”	

I	forlængelse	af	eksemplet	med	Elin,	som	repræsenterer	den	person	i	ældrekategorien,	der	

påtager	sig	et	væld	af	aktiviteter	eller	frivilligt	arbejde,	når	de	er	gået	på	pension,	vil	vi	kigge	

nærmere	på,	hvad	der	kunne	ligge	til	grund	for	sådan	en	håndteringsstrategi.	

På	 højskolen	 repræsenterede	 kursisten	 Ingeborg	 et	 eksempel	 på	 en	 person	 i	

ældrekategorien,	 der	 er	 meget	 udadvendt	 og	 nysgerrig	 -	 også	 uden	 for	 opholdet	 på	

højskolen.	 Før	 hun	 gik	 på	 pension,	 havde	 hun	 taget	 uddannelser	 i	 flæng	 og	 arbejder	 nu	

frivilligt	på	en	telefonrådgivning29.	I	et	interview	med	Ingeborg	taler	vi	om,	hvad	hun	glæder	

                                                             
29	Forskning	peger	på,	at	det	i	højere	grad	er	de	“ressourcestærke	ældre”,	der	engagerer	sig	i	frivilligt	
arbejde	(Frederiksen	&	Qvist	2015:	114).	
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sig	til,	når	hun	kommer	hjem	igen,	og	hvad	hun	kommer	til	at	savne	ved	højskolen.	Det	leder	

til,	at	Ingeborg	beskriver,	hvad	hun	er	bange	for:	

		

(…)	så	kan	jeg	jo	selvfølgelig	også	godt	lide,	at	der	er	noget	jeg	skal.	(…).	Altså	jeg	har	sådan	en	

eller	anden...	skræk	for	-	jeg	ville	ikke	sige	angst,	det	er	for	voldsomt	et	ord	–	jeg	er	bange	for	at	

gå	i	stå	(siger	det	med	dæmpet	stemme).	Øh...	Jeg	er	bange	for	at	være	sådan	én,	der	pludselig	

sidder	dér	og	ser	alt	for	meget	fjernsyn.	Øh...	og	ikke	rigtig	får	lavet	noget.	Jeg	er	bange	for,	om	

min	hjerne	skal	gå	i	stå.	Ja.	Og	det	er	selvfølgelig	også	en	af	grundene	til,	at	jeg	gerne	vil	afsted	

på	højskole,	 fordi	 jeg	tænker,	 at	det	er	en	af	måderne	og	holde	mig	 frisk	på.	 (…)	Når	 jeg	er	

hjemme,	så	kan	jeg	godt	synes,	at	jeg	forfalder	til	at	se	for	meget	fjernsyn.	(…)	Og	det	er	måske	

også	nogle	gange	af	kedsomhed,	ikk'.	(…)		Men	det	har	måske	også	noget	at	gøre	med,	at	når	

jeg	så	kommer	hjem,	så	tænker	jeg,	'Nårh,	jamen,	nu	har	jeg	været	afsted,	så	nu	kan	jeg	altså	

godt	lige	slappe	lidt	af,	for	det	kan	jeg	godt	tillade	mig’,	og	sige	(smågriner),	'Jeg	er	ikke	gået	

helt	i	stå.'	(…)	(lydoptaget	interview).	

		

Ingeborgs	 skræk	 eller	 frygt	 for	 at	 gå	 i	 stå	 kan	 give	 et	 bud	 på,	 hvad	 det	 er,	 personer	 i	

ældrekategorien	 frygter	 ved	 ikke	 at	 påtage	 sig	 et	 væld	 af	 aktiviteter	 i	 deres	

pensionstilværelse.	I	Ingeborgs	udtalelse	ligger	en	frygt	for	at	kroppen	sætter	ud,	og	hjernen	

går	 i	stå.	 “At	gå	 i	stå”	rummer	en	mental,	kropslig	og	eksistentiel	dimension.	Ved	at	 finde	

aktiviteter	at	engagere	sig	i,	kan	man	gøre	sig	fortjent	til	at	sidde	og	se	fjernsyn;	symbolet	på	

det	 passive,	 som	 ikke	 giver	 anerkendelse,	 og	 som	 repræsenterer	 den	 uværdige	

(pensions)tilværelse.	“Sådan	én”	der	forfalder	til	sofaen	repræsenterer	ligeledes	et	stærkt	

skræmmebillede	som	står	 i	kontrast	 til	 “vellykket	aldring”	(Katz	2001).	Skræmmebilledet	

kan	dermed	fungere	som	en	tavs	kritiker	i	hjemmet	(Ehn	&	Löfgren	2017),	som	fortæller,	at	

man	ikke	lever	op	til	idealet	om	at	være	aktiv	i	tråd	med	vellykket	aldring.	

Den	værdige	tilværelse	i	aldringen	er	den	aktive	person,	der	er	i	gang,	lærer	noget	

nyt,	udvikler	sig,	og	som	gør	sig	fortjent	til	“passive”	aktiviteter	(afslapning).	Det	er	ligeledes	

en	proces,	hvor	man	som	pensionist	er	i	gang	med	at	skabe	sin	identitet	qua	de	aktiviteter	

(fx	 højskole),	 man	 engagerer	 sig	 i.	 Savishinsky	 (2000:	 16)	 beskriver	 ligeledes,	 hvordan	

pensionister	 tager	 det	 tomrum,	 som	 pensionstilværelsen	 efterlader	 ovenpå	 et	 langt	

arbejdsliv,	og	forsøger	at	gøre	den	nye	tilværelse	betydningsfuld	og	produktiv.	Tilværelsen	
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går	 for	 “pensionisten”	 ud	 på	 at	 erstatte	 arbejdsetik	 med	 væren-i-gang-etik	 (busy	 ethic)	

(ibid.).	I	en	undersøgelse	af	“seniorer”	og	arbejdsmarkedet,	skriver	statskundskaber	Per	H.	

Jensen	 og	 samfundsøkonom	 Poul	 Thøis	 Madsen	 (2015:	 40):	 “(...)	 arbejdet	 er	 en	 vigtig	

identitetsmarkør	i	senmoderne	samfund,	medens	det	at	være	sat	uden	for	arbejdsmarkedet	kan	

opleves	som	marginalisering	og	tab	af	medborgerskab.”	 I	 forlængelse	heraf	 forklarer	de,	at	

diskursen	 om	 “det	 grå	 guld”	 forårsager,	 at	 “(...)	 mange	 ældre	 oplever	 den	 tidlige	

tilbagetrækning	(fra	arbejdsmarkedet)	som	et	nederlag.	De	oplever	sig	selv	som	frasorterede,	

kasserede	 og	 krænkede.”	 (Jensen	 &	 Madsen	 2015:	 52).	 Da	 arbejdet	 ses	 som	 en	 essentiel	

identitetsmarkør,	samt	når	en	væren-i-gang-etik	bliver	en	værdighedsmarkør,	kan	vi	forstå,	

hvorfor	personer	i	ældrekategorien	kan	frygte	at	gå.		

	 Når	personer	i	ældrekategorien	mister	en	essentiel	identitets-	og	værdighedsmarkør	

som	et	arbejde	kan	give,	hviler	ansvaret	for	at	skabe	og	bygge	tilværelsen	op	igen	på	den	

enkelte	person.	Her	bliver	højskolen	og	aktivitetscentret	en	modstrategi,	da	engagement	i	

disse	fællesskaber	og	institutioner	bliver	redskaber	til	at	holde	sig	i	gang	(væren-i-gang-etik)	

og	generhverve	en	vigtig	værdigheds-	og	identitetsmarkør.	

	

POSITIVITET	SOM	VÆRDI	I	ALDERSKATEGORIEN	

I	 de	 forrige	 to	 afsnit	 har	 vi	 problematiseret,	 hvordan	 nogle	 personer	 i	 ældrekategorien	

holder	 sig	 “i	 gang”	 (væren-i-gang-etik)	 og	 bidrager	 til	 samfundet	 for	 at	 håndtere	 og	

modbevise	stigmaet	om	at	være	en	ældrebyrde.	De	 følgende	afsnit	vil	gå	fra	det	lidt	mere	

overordnede	samfundsperspektiv	til	at	kigge	på	de	nære	relationer,	og	beskæftige	sig	med	

håndteringen	af	 aldring,	når	personer	 i	ældrekategorien	 ikke	nødvendigvis	kan	 “bidrage”	

med	frivillig	arbejdskraft	længere,	som	en	tidligere	informant	udtrykker	det30.	Afsnittene	vil	

bevæge	sig	ind	på,	hvordan	nogle	personer	håndterer	problematikken	om	at	være	til	besvær	

for	deres	nærmeste	ved	at	være	fremstå	positive.	Ligeledes	vil	afsnittene	vise,	hvordan	nogle	

personer	håndterer	negative	tanker	og	følelser	ved	at	nedtone	dem.	Løbende	inddrages	et	

                                                             
30	Se	afsnittet	om	“At	bidrage	som	en	værdi	i	alderskategorien”	for	citatet.	
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studie	 af	 socialgerontolog	 Denise	 Tanner	 (2010),	 der	 har	 undersøgt,	 hvordan	 “ældre”	

mennesker	(older	people)	navigerer	i	deres	aldring.	

“DU	ER	SÅ	DEJLIG	POSITIV.”	

Det	 er	 fremtrædende	 i	 empirien,	 at	 nogle	 informanter	 udtrykker	 en	 taknemmelighed	 for	

deres	liv	og	“alderdom”,	at	de	sætter	pris	på	tilværelsen	og	at	være	i	live.	I	felten	hos	Sonja,	

nøgleinformanten,	 fortæller	hun,	 at	det	gælder	om	at	være	positiv,	 at	hun	er	glad	 for	 sin	

”alderdom”,	og	at	hendes	ben	og	syn	er	det	eneste,	hun	har	at	klage	over.	En	dag	fortæller	

Sonja,	at	hun	kan	finde	på	at	gå	en	tur	med	rollatoren	-	eller	kørestolen,	hvis	nogen	vil	skubbe	

hende.	Vi	foreslår,	at	vi	kan	gå	en	tur,	hvor	hun	bestemmer,	hvor	vi	går	hen.	Det	vil	hun	gerne,	

og	hun	vælger,	at	vi	skal	 tage	kørestolen	og	gå	en	tur.	 I	 løbet	af	 turen	spørger	Sonja	 flere	

gange	til,	om	hun	er	for	tung	at	skubbe	rundt:	”Er	det	ikke	al’	for	tungt	at	skubbe	mig?”	–	”Skal	

jeg	stå	af?	(…)	I	kan	bare	sige,	hvis	jeg	skal	gå	af.”–	”	Jeg	har	helt	ondt	af	dig,	at	du	skal	skubbe	

med	mig	her.”	 (Lydoptagelse).	På	vej	hjem	på	Sonjas	gade	møder	vi	 én	af	hendes	naboer,	

Ketty.	Vi	står	alle	fire	og	sludrer	lidt:		

Ketty:	Jeg	synes,	jeg	har	været	heldig	og	sådan.	Med	helbredet.		

Sonja:	Ja.	Ja,	det	bestemmer	man	jo	ikke	selv.		

Ketty:	Ja,	bestemt.	Man	er	ikke	herre	over	det	hele.		

Sonja:	Nej.	

Ketty:	Det	er	man	ikke.		

Sonja:	Altså,	jeg	har	det	sådan	set	godt,	det	er	lige	mine	ben,	der	ikke	rigtig...		

Ketty:	(Ketty	afbryder	Sonja)	Ja	–	og	ved	du	hvad?!	Du	er	så	dejlig	positiv.		

Sonja:	Ja.	Ja.		

Ketty:	Så	det	hjælper	også.	Garanteret.	

Sonja:	Ja.	Ja,	det	er	vi	jo	nødt	til.		
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Ketty:	Men	det	hjælper	da.		

Sonja:	Ja.	

Ketty:	Det	nytter	da	 ikke	noget,	at	man	er	 sur	og	mopset,	 fordi	man	 ikke	kan	dét,	man	har	

kunne.		

Sonja:	Så	er	der	jo	ikke	nogen,	der	kommer.		

Ketty:	Nej	(Ketty	og	Sonja	griner.	Ingrid	og	Ida	stemmer	i).	Nej,	så	var	de	ikke	kommet	de	to	

søde	piger.	Nej	(griner	fortsat).	Det	tænker	jeg	da	også.	

Sonja:	Ja.		

(Lydoptagelse).	

I	eksemplet	ovenfor	nævner	Sonja,	at	hun	generelt	har	det	godt	på	nær	lige	hendes	ben.	Ketty	

afbryder	 hende	 og	 beretter	 med	 stor	 entusiasme	 og	 som	 et	 kompliment,	 at	 Sonja	 er	 så	

positiv.	Udsagnet	signalerer	en	holdning	til,	at	det	positive	sind	er	at	foretrække	og	nærmest,	

at	det	positive	sind	hjælper	på	smerten	i	benene.	Det	fremhæves	ligeledes,	at	det	ikke	nytter	

noget	at	være	negativ,	og	der	drages	en	parallel	 til	den	mulige	konsekvens,	at	 ingen	ville	

komme	på	besøg.	Det	kan	udledes,	at	det	positive	sind	også	bliver	en	håndteringsstrategi	til	

at	gøre	sig	fortjent	til	besøg	og	samvær.	På	tilsvarende	vis	noterer	Tanner,	hvordan	diskurser	

om	sundhed	først	og	fremmest	er	ideologiske,	da	de	former	hvordan	individer	tænker,	men	

også	hvordan	de	 tror,	 at	de	 skal	 tænke	 (Radley	&	Billig	1996	 i:	Tanner	2010:	113).	 Syge	

individer	 bliver	 opfordret	 til	 at	 redefinere	 deres	 sygdom	 ved	 at	 ændre	 narrativet	 til	 det	

positive,	 så	 raske	 individer	 ikke	 bliver	 pinligt	 berørt.	 Derved	 bliver	 de	 syge	 også	 givet	

karaktertrækket	 “strength	 of	 character”,	 og	 når	 de	 har	 opnået	 det	mærkat,	 så	 gør	 de	 sig	

fortjent	til	at	blive	passet	på	af	de	raske	(ibid.).	For	at	opnå	mærkatet	skal	den	syge	fremvise	

sin	sygdom,	mens	de	samtidig	viser,	hvordan	de	lever	med	den	eller	har	overkommet	den	

(ibid.).	Kulturgerontologer	Kate	de	Medeiros	og	Helen	Black	konkluderer	i	deres	studie	af	

lidelse	og	smerte	i	aldringen:	“(...)	silent,	stoic	suffering	can	be	a	virtue,	while	voiced	suffering	

can	be	a	detriment.”	(2015:	186).	Tapperhed	og	taknemmelig	kan	derfor	også	ses	som	en	

håndteringsstrategi,	 position	 og	 værdighedsmarkør	 hos	 personer	 i	 ældrekategorien.		
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	 Tanner	 refererer	 til	 andre	 studier,	 som	 konstaterer,	 at	 hvis	 personer	 i	

ældrekategorien	 eksempelvis	 er	 afhængige	 af	 andre	 for	 kørelejlighed,	 så	 kan	 det	

fremprovokere	bekymringer,	som	handler	om,	at	de	er	bange	for	at	være	en	byrde,	særligt	

når	de	 ikke	kan	gengælde	 tjenesten	 (2010:	104).	 I	 forlængelse	heraf	 er	det	også	værd	at	

notere,	 hvordan	 Sonja	 i	 eksemplet	 ovenfor	 gentagne	 gange	 på	 turen	 udtrykker	 dårlig	

samvittighed	over,	at	vi	skal	skubbe	hende.	Det	er	netop	en	tur,	hun	ikke	selv	ville	kunne	tage	

ud	på	uden	hjælp	fra	andre.	Det	vil	sige,	at	den	sociale	balance	er	på	spil,	hvis	man	ikke	kan	

gengælde	 en	 tjeneste.	 Ligesom	 med	 kategorien	 “ældrebyrden”	 vil	 informanterne	 gerne	

distancere	sig	fra	at	være	en	byrde.	For	at	distancere	sig	fra	denne	kategorisering,	og	idéen	

om	 at	 være	 en	 byrde	 for	 ens	 nærmeste,	 vælger	 nogle	 personer	 et	 positivt	 udsyn	 for	 at	

opretholde	den	sociale	balance,	være	af	værdi,	og	gøre	sig	fortjent	til	andres	samvær.		

I	 et	 andet	 eksempel	 var	 vi	 taget	med	 Sonja	 ind	 til	 en	 af	 byens	 caféer	 og	 havde	 ligeledes	

skubbet	Sonja	derhen	i	kørestol.	På	caféen	udspiller	der	følgende:	

Det	var	Sonja,	der	ville	betale.	Vi	kunne	ikke	få	lov	at	betale.	Sonja	viste	stor	tillid	og	instruerede	

mig	i,	hvor	sin	pung	var.	Der	var	mange	kontanter	i	pungen.	Hun	fortalte,	at	jeg	bare	kunne	gå	

ind	og	betale.	(Idas	feltnote).	

Sonja	opretholder	den	sociale	balance	ved	at	insistere	på	at	betale	og	tilmed	ved	at	udvise	

stor	 tillid	 til	 os.	 Det	 kan	 udledes,	 at	 værdighed	 indebærer	 en	 social	 reciprocitet.	 Frygten	

bunder	i	at	være	afhængig	af	andre	og	dermed	en	byrde,	fordi	det	er	en	uværdig	position,	

hvor	man	risikerer	at	miste	autonomi	og	integritet.	

	 Ydermere	er	det	væsentligt,	hvordan	Sonja	og	Ketty	griner,	når	de	taler	om,	at	ingen	

ville	 komme	og	 besøge	 dem,	 hvis	 de	 var	 negative.	Man	 kan	 derfor	 anskue	 latter	 som	 en	

håndteringsstrategi	 og	 ventil	 til	 at	 kunne	 dække	 over	 følsomme	 aspekter,	 herunder	 den	

potentielle	 konsekvens,	 at	 ingen	 vil	 komme	 og	 besøge	 én.	 Tanner	 noterer	 ligeledes	 i	 sit	

studie,	hvordan	informanter	ville	legitimere	et	negativt	udsagn	ved	efterfølgende	at	komme	

med	et	positivt,	eller	bruge	humor	og	grin	ved	potentielt	følsomme	øjeblikke	i	fortællingen.	

På	den	måde	kunne	de	banalisere	indvirkningen	af	dét,	som	Tanner	kalder	for	problemsnak	

(problem	talk)	(2010:	106).	Det	bliver	en	måde	at	signalere,	at	andre	ikke	behøver	at	være	

kede	af	det	og	have	ondt	af	én	og	på	den	måde	fremstå	værdigt	(Kelly	og	Dickinson	1997:	



66 

270	i	Tanner	2010:	106).	Som	eksempel	havde	vi	en	dag	sammen	med	Sonja	og	nogle	borgere	

fra	aktivitetscentret	været	på	besøg	i	en	børnehave,	hvor	vi	havde	siddet	under	et	halvtag	på	

nogle	 bænke	 og	 set	 børnene	 optræde.	 Dagen	 efter	 hjemme	 hos	 Sonja,	 fortæller	 hun,	 at	

hendes	knæ	gør	ondt,	fordi	det	var	hårdt	at	sidde	på	bænken.	“Det	var	(...)	lidt	koldt.	Men	det	

var	det	værd,	det	går	jo	væk	igen.”	(Lydoptagelse).	Her	ytres	der	problemsnak,	men	det	følges	

hurtigt	op	med	et	positivt	dække.	Det	er	derfor	væsentligt	at	problematisere	måden,	hvorpå	

lidelse	og	smerte	i	aldringen	bliver	skjult	i	kampen	om	at	opretholde	og	definere	kategoriens	

indhold.	Endvidere	er	det	problematisk,	hvis	personer	i	ældrekategorien	forsøger	at	dække	

over	deres	lidelse	og	smerte	for	at	fremstå	mere	værdige	og	på	den	måde	gøre	sig	fortjent	til	

at	opnå	socialt	samvær.	

“HVEM	GIDER	AT	SIDDE	OG	SNAKKE	MED	SÅDAN	EN	SUR,	GAMMEL	KONE.”	

I	 følgende	 eksempel	 taler	 vi	med	Sonja	 om	udtrykket:	 ”At	 blive	 gammel	 handler	 ikke	 om,	

hvordan	man	har	det,	men	hvordan	man	tager	det”.		

Sonja:	Og	det	er	vel	også	rigtigt	nok.	Ja.	(Klukker	lidt)	Nej,	det	er	jo	nemt	nok	at	sige.		

Ida:	Ja,	det	er	rigtigt.		

Sonja:	Men	derfor	kan	man	jo	godt	gå	og	tvære	lidt	ind	imellem.	Ja.	(Vi	klukker	alle	tre).	

Ingrid:	Og	det	gør	vi	jo	alle	sammen.	Hele	livet	igennem.	

Sonja:	Ja.	Men	jeg	holder	det	for	mig	selv.	Jeg	holder	det	for	mig	selv.	

Ingrid:	Hvad	holder	du	for	dig	selv?	

Sonja:	Hvis	jeg	er	tvær.		

Ingrid:	Nårh!		

Sonja:	Der	var	et	interview	med	Ritt	Bjerregaard.	Det	sagde	hun	akkurat	også,	eller	hvem	gider	

at	sidde	og	snakke	med	sådan	en	sur,	gammel	kone.	(Ida	og	Ingrid	griner	overrasket).	Og	det	

er	da	også	rigtigt.	Ja.	



67 

Ida:	Men	skriver	du	det	så	ned	i	en	dagbog	eller	hvad?		

(…)	

Sonja:	Nej,	ikke	mere.	Jeg	skriver	ikke	ret	godt	mere,	det	er	jo	fordi,	jeg	ikke	kan	se,	hvad	jeg	

skriver.	Men	så	til	gengæld	så	husker	jeg	bedre,	end	jeg	har	gjort.		

Ingrid:	Ja.	Det	er	jo	sjovt,	så	bliver	det	styrket,	jo,	når	du	ikke	kan	skrive.		

Sonja:	Så	må	jeg	jo	huske	det	i	stedet	for.		

(Lydoptagelse).	

I	ovenstående	ses	det,	hvordan	Sonja	forvandler	problemsnak	(synstab)	til	et	positivt	udsagn	

(bedre	hukommelse).	Endvidere	indrømmes	der,	at	hun	”tværer”	en	gang	imellem	-	dog	kun	

i	sit	eget	selskab.	Inddragelse	af	politikeren	Ritt	Bjerregaards	udsagn	bliver	udtryk	for	en	

forestilling	om,	at	hun	skal	være	positiv.	Her	bliver	stereotypen	om	den	“sure,	gamle	kone”	

skræmmebilledet	 der	 tages	 afstand	 fra.	 Vi	 oplevede	 en	 dag	 et	 eksempel	 på	 denne	

afstandtagen,	da	Sonja	fortalte	om	sin	og	veninden	Birthes	forhenværende	relation	til	deres	

svigermødre:		

Sonja:	Min	svigermor	hun	var	krads,	men	det	var	ikke	fordi,	hun	bestemte	over	mig,	men	“sådan	

skulle	du	ikke	have	gjort	og	dududu,”	så	der	kunne	vi	vældig	sige,	“de	var	også	dumme	de	gamle	

koner,	 sådan	ville	vi	aldrig	blive,”	og	så	tror	 jeg	nok,	det	blev	vi	nok	alligevel	(Ingrid	og	 Ida	

klukker).	

Ida:	Tror	du	det?	

Sonja:	Ej,	jeg	tror	det	ikke.	Jeg	tror	ikke,	jeg	er	sådan	overfor	mine	børn.	Det	tror	jeg	ikke.	Når	

jeg	selv	skal	sige	det	(hun	klukker).	

(Lydoptagelse).		

Stereotypen	 og	 skræmmebilledet	 om	 den	 “dumme,	 gamle	 kone”,	 inspireret	 af	 hendes	

erfaringer	med	svigermoderen,	kan	give	en	forklaring	på,	hvad	Sonja	forsøger	at	tage	afstand	

fra,	 og	 hvorfor	 hun	 optræder	 positivt.	 I	 relation	 hertil	 skriver	 Blaakilde,	 at	 for	 at	 blive	
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anerkendt	 af	 sine	 nærmeste	 som	 ”gammel”,	 så	 forsøger	 nogle	 at	 leve	 op	 til	 idealer	 og	

forventninger	 til	 denne	 rolle	 (2000:	 116).	 “Man	 skal	 helst	 være	 lyttende,	 tolerant	 og	

accepterende,	 gavmild,	 smilende	 og	 gerne	 selvudslettende.	 Man	 skal	 ikke	 vise	 nogen	

selvstændig	mening,	for	det	kan	blive	opfattet	som	en	kritik.”	(ibid.:	122).	Ved	at	finde	positive	

træk	ved	aldringen	forsøger	nogle	“ældre”	at	leve	op	til	forventninger	om,	hvordan	de	burde	

opføre	sig	(ibid.:	105).		

I	forlængelse	heraf	kan	der	med	fordel	inddrages	Tanners	beskrivelsen	af,	hvordan	“ældre”	

har	forskellige	strategier	til	at	bekræfte	deres	fornemmelse	af	et	selv	og	præsentere	sig	i	en	

social	 sammenhæng:	 ”These	 strategies	 of	 self-affirmation	 enable	 older	 people	 to	 dissociate	

themselves	 from	 negative	 stereotypes	 and	 expectations	 of	 old	 age,	 thereby	 resisting	 the	

imposition	of	a	damaging	social	identity	(Thompson	et	al,	1990;	Ginn	and	Arber,	1993;	Hockey	

and	James,	1993).”	(2010:	107).	Her	ses	det,	hvordan	der	tages	distancere	sig	fra	kategorien,	

“den	sure,	gamle	kone”,	og	bliver	tilvalgt	en	anden	kategori,	som	man	kan	kalde	”den	positive,	

ældre	 kvinde”.	 Strategien	 kan	 forstås	 som	 en	 indtryksstyring	 (Goffman	 2004),	 fordi	 det	

positive	 sind	bliver	valgt	 til	 at	påvirke	 andres	 indtryk	af	 vedkommende.	Når	man	 tilmed	

spejler	sig	selv	i	andres	opfattelser	af	én,	får	det	en	dobbeltvirkning,	der	reflekterer	tilbage	

på	personens	eget	selvbillede	(Jenkins	2008	i:	Gilliam	2017:	124).	Man	kan	tale	om,	at	der	

anvendes	 et	 positivt	 “socialt	 ansigt”	 (Goffman	 2004:	 43),	 når	 man	 udadtil	 vender	

problemsnak	til	en	positiv	fortælling,	eller	når	de	negative	tanker	ikke	deles	med	andre.	Man	

fornemmer	derfor,	at	opretholdelsen	af	et	socialt	ansigt	fortrinsvis	bliver	en	tilsløring	af	de	

negative	tanker	og	følelser	omkring	fx	smerte,	sygdom	og	ensomhed	(Biggs	1997:	i	Tanner	

2010:	108).		

I	modsætning	til	Sonja,	oplevede	vi	en	dag	hendes	nabo,	Kurt,	anvende	et	andet	socialt	ansigt.	

I	en	samtale	med	Kurt	og	Sonja	udtrykte	vi,	at	vi	var	imponeret	over	fællesskabet	på	gaden.	

“Hvilket	 fællesskab?	 Det	 er	 jo	 drysset	 ud	 i	 sandet	 med	 årene,”	 sagde	 Kurt,	 og	 lavede	 en	

bevægelse	med	hænderne	for	at	illustrere,	hvordan	det	var	drysset	ud	i	sandet.	“Du	(Sonja)	

mistede	en	Christian,	naboen	mistede	ligeså	en	Christian,”	fortsatte	han	(Idas	feltnote).	Da	Kurt	

var	gået,	forklarede	Sonja	efterfølgende,	at	Kurt	“bryder	sit	hoved	med	at	blive	gammel”.	Her	

sker	der	et	sammentræf	mellem	to	sociale	ansigter;	et	umiddelbart	negativt,	realistisk	ansigt	

og	 et	mere	 forherligende,	 positivt	 ansigt.	 Tilmed	 forsøger	 Sonja	 at	 forsvare	Kurts	 ansigt,	
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muligvis	 fordi	det	 støder	sammen	med	hendes	overbevisning	og	narrativ	om	at	holde	de	

negative	tanker	for	sig	selv.	I	Sonjas	kamp	for	at	styre	vores	(Ida	og	Ingrids)	indtryk	af	hende	

selv	og	“fællesskabet”,	sker	det	på	bekostning	af	virkelighedsbilledet,	hvilket	kan	være	en	

konsekvens	 af,	 at	 Sonja	 har	 forsøgt	 at	 opretholde	 det	 mere	 idealiserede	 billede	 af	

“fællesskabet”	på	gaden	og	hendes	tilværelse.	Det	kan	udledes,	at	der	er	forskellige	strategier	

til	at	styre	andres	indtryk	og	bevare	værdighed	og	respekt	over	for	én	selv	og	i	mødet	med	

andre.	

Slagsiden	 af	ældrebilledet	om	 “den	 vellykkede	 aldring”	 er,	 at	 det	 kan	 undertrykke	 andre	

billeder	 på	 aldring,	 samt	 nuancerne	 i	 hvert	 enkelt	 ældrebillede.	 Med	 de	 ovenstående	

eksempler	og	afsnit	ser	vi,	hvordan	der	gennem	indtryksstyring	tages	afstand	fra	kategorien	

og	 skræmmebilledet	 ”den	 sure,	 gamle	 kone”	 ved	 at	 anvende	 det	 positive,	 taknemmelige	

sociale	ansigt.	Latter	kan	bruges	som	en	håndteringsstrategi	til	at	dække	over	problemsnak,	

fremstå	 værdig	 og	 gøre	 sig	 fortjent	 til	 socialt	 samvær	 -	 og	 undgå	 ensomhed.	

Håndteringsstrategien	benyttes	 for	at	 styre	 indholdet	af	ældrekategorien,	 for	at	undgå	at	

miste	 værdighed	 og	 definitionsmagt	 over	 ens	 situation.	 Endvidere	 hjælper	 strategierne	 i	

kampen	mod	en	tvungen,	ødelæggende	social	identitet	(Tanner	2010:	107).		

SKÆRINGSPUNKTET	MELLEM	KATEGORIERNE	ALDRING	OG	KØN	

Informanterne,	der	har	optrådt	i	eksempler	indtil	videre,	har	primært	været	kvinder,	indtil	

Kurt	blev	inddraget	i	forrige	afsnit.	Vi	så,	hvordan	han	optrådte	med	et	negativt	socialt	ansigt	

som	strategi	 til	 indtryksstyring	og	 for	at	bevare	værdighed	omkring	sig	selv	i	mødet	med	

andre.	 De	 to	 følgende	 afsnit	 er	 forankret	 i	 et	 spørgsmål	 om	 der	 eksisterer	 forskellige	

forventninger	til	køn	i	forbindelse	med	aldring.	Afsnittende	inddrager	kønskategorien	for	at	

vise	betydningen	for	handlemulighederne	i	skæringspunktet	med	aldring	og	for	at	forstå	de	

førnævnte	 håndteringsstrategier	 i	 lyset	 heraf.	 Først	 gennemgås	 nogle	 teoretiske	

perspektiver	på	 intersektionalitet,	 køn	og	grænseprocesser	 for	at	kunne	 sætte	empirien	 i	

perspektiv.		

	

Begrebet	 og	 konceptet	 intersektionalitet	 blev	 først	 anvendt	 af	 filosof	 og	 jurist	 Kimberlé	

Crenshaw	 til	 at	 påvise,	 hvordan	 sociale	 kategorier	 som	 køn,	 race,	 og	 seksualitet	
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gennemskærer	 og	 påvirker	 hinanden	 (Crenshaw	 1991).	 Det	 betyder,	 at	 når	 personer	 i	

ældrekategorien	gennem	kategoriseringsprocesser	identificerer	sig	med	visse	kategorier,	fx	

“mand”	 og	 “gammel”,	 får	 de	 tilskrevet	 de	 samme	 karakteristika	 som	 forbindes	 med	

selvsamme	kategorier	(Gilliam	2017:	125).	Når	kategorierne	krydses	med	hinanden	skaber	

det	 yderligere	 normative	 handlemuligheder	 (ibid.).	 Derfor	 kan	 der	 være	 forskel	 på	

oplevelsen	 af	 at	 tilhøre	 kategorier	 som	 “kvinde”	 og	 “mand”	 i	 skæringspunktet	 med	

alderskategorien.		

Sociologerne	Candace	West	og	Don	H.	Zimmermans	(1987)	beskrivelser	af	at	gøre	køn	

(doing	gender)	og	antropologen	Fredrik	Barths	 (1996)	beskrivelser	af	 grænsemarkører	 i	

forbindelse	med	etnicitet	er	relevante	i	denne	sammenhæng,	da	der	med	køn	og	aldring	sker	

en	 grænsedragning	 som	 led	 i	 kategoriseringen.	 Barth	 beskriver	 yderligere,	 hvordan	man	

som	medlem	 af	 en	 gruppe	 aktivt	 skaber	 og	 konstruerer	 en	 grænse,	 hvilket	 blandt	 andet	

bidrager	 til	 en	 øget	 stereotypificering	 af	 grupperinger	 (1996:	 179).	 Man	 tager	 tegn	 og	

symboler	 til	 sig	 for	 at	 signalere,	 at	man	 tilhører	 en	 gruppe,	 tegner	 skarpe	 kontraster	 op	

mellem	“os”	og	“dem”,	og	markerer	sig	ved	at	fremhæve	forskellene	(ibid.).	Når	man	optegner	

forskelle	mellem	køn	og	gør	sit	køn,	henleder	det	til,	at	det	er	en	aktiv	grænseproces,	som	

medlemmer	af	en	gruppe	er	med	til	at	påvirke	(West	&	Zimmerman	1987:	137-140).	Det	er	

således	relevant	at	undersøge,	hvordan	grænserne	skabes	mellem	kategorier	som	“kvinde”	

og	“mand”	i	krydsfeltet	med	aldring,	herunder	hvordan	informanter	selv	er	med	til	at	skabe	

fortællinger	og	forventninger	til	kategorierne.	

	

”KVINDERNE	 ER	 MEGET	 BEDRE	 TIL	 AT	 KOMME	 UD	 OG	 VÆRE	 SOCIALE.	 MÆNDENE	 VIL	

HELLERE	KLARE	SIG	SELV.”	

På	 højskolen	 var	 overvægten	 af	 kvindelige	 kursister	 og	 fraværet	 af	 mandlige	 tit	 et	

samtaleemne,	 der	 dukkede	 op.	 I	 en	 samtale	 med	 fem	 kvindelige	 kursister	 under	

aftensmaden,	lød	en	af	forklaringerne:	”Mændene	falder	fra,	der	er	ikke	så	mange	tilbage.”	-	

”Det	handler	om	deres	generation,”	stemte	en	anden	i.	”Kvinderne	er	meget	bedre	til	at	komme	

ud	og	være	sociale.	Mændene	vil	hellere	klare	sig	selv,”	fortalte	en	tredje.	En	fjerde	mente,	at	

”det	handler	om	gener.	Der	er	forskel	på	mænd	og	kvinder.”	Og	en	femte	stemte	i,	at	”der	jo	er	
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forskel	 på	 kønnene,	 det	 har	 også	 noget	 at	 sige.”	 Derefter	 blev	 omdrejningspunktet	 for	

samtalen,	 at	 ”de	 mænd,	 der	 er	 gamle,	 de	 er	 ensomme.”	 (Idas	 feltnoter).	 Ligeledes	 ses	 de	

kønnede	forestillinger	i	følgende	uddrag	fra	et	fokusgruppeinterview,	hvor	der	udelukkende	

var	 kvinder	 mødt	 op.	 Før	 uddraget	 taler	 vi	 om	 afstand	 i	 alder	 mellem	 yngre	 og	 ældre	

kursister	på	højskolen.	En	af	kursisterne	siger,	at	hun	synes,	at	det	er	fint,	men	at	der	mangler	

mandlige	kursister	på	højskolen:	

		

Ida:	Du	sagde	også	noget	med	køn?	

Lise:	Jeg	siger,	der	mangler	mænd.	

Vera:	Ja,	der	mangler	mænd.	Det	gør	der.	Ja.	Ikk’.		

(…)	

Lise:	De	lever	måske	ikke	lige	så	længe	som	os,	men	jeg	tror	altså,	der	kunne	godt	være	flere	

mænd,	(på	højskolen),	ikk’.	Men	de	er	nok	ikke	så	udadvendte,	som	vi	er.		

Vera:	Nej,	nej.	

Karen:	De	bliver	ikke	altid	hevet	med	(smågriner)	på	skolen.	

Lise:	Nå,	men	de	skal	jo	selv	tage	initiativet,	ikk’.	

(…)	

Ida:	Men	hvorfor	tror	I,	at	der	er	så	få	mænd?	

Vera:	Jamen,	de	er	så	svære	at	lokke	ud.	(...)	Og	jeg	tror	også	tit	ægtepar,	der	er	det	tit	kvinden,	

der	siger,	“så,	nu	skal	vi	afsted.”	Ikk’.	Ja.	Ikk’.	Og	når	han	så	sidder	der	alene,	ikk’,	så	falder	han	

sammen,	ikk’,	og	er	ikke	til	at	få	ud	af…	ikk’.	Desværre.		

Ingrid:	Du	sagde,	I	er	mere	sociale	end	mænd.	Hvad	mener	du	med	det?	

Lise:	Jeg	ved	ikke,	om	jeg	sagde	sådan,	men	jeg	siger,	det…	altså…		

Ingrid:	De	er	ikke	lige	så	sociale?	

Lise:	Nej,	det	er	de	ikke,	fordi	de	går	heller	ikke	til	foredrag,	hvis	man	sådan	går	til	foredrag.	

Det	er	jo	også	næsten	altid	kvinder.	(…).	

Solveig:	Jeg	vil	sige,	det	er	faktisk	emnet.	

Lise:	Ja.	De	må	have	noget	med	Storebælt	på,	så	kommer	der	flere	mænd	(flere	griner).		

(Lydoptagelse).	
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I	ovenstående	bliver	der	givet	udtryk	for	kønnede	forestillinger	til	mænd	og	kvinder	oppe	i	

årene,	men	særligt	kønnede	forestillinger	til	mænd.	Det	er	forestillinger	om,	at	der	er	forskel	

i	udadvendthed,	 at	det	 er	manden	 i	 et	 (heteroseksuelt)	ægtepar,	som	skal	overtales	 til	 at	

være	social,	og	at	de	uden	en	partner	svinder	hen.	Denne	forestilling	stemmer	overens	med	

den	 forrige	 feltnote	 ovenfor	 fra	 samtalen	 ved	 aftensmaden,	 hvor	 de	 kvindelige	 kursister	

udtrykker,	 at	 kvinder	 er	 mere	 sociale.	 I	 de	 ovenstående	 eksempler	 markerer	 kvinderne	

aktivt	 forskellen	 mellem	 “os”	 (kvinderne)	 og	 “dem”	 (mændene)	 og	 signalerer,	 at	 de	 er	

medlemmer	af	denne	gruppe.	Forestillingen	om	kategorien	“mand”	i	skæringspunktet	med	

kategorien	“gammel”	bliver	også	sat	i	sammenhæng	med	ensomhed,	at	de	på	den	ene	side	

falder	 sammen	 uden	 en	 kvinde,	men	 at	 de	 samtidig	 også	 vil	 klare	 sig	 selv	 og	 selv	 være	

initiativtagere.		

	

“JEG	KAN	IKKE	FÅ	ET	ORD	INDFØRT.”	

I	 et	 eksempel	 fra	 højskolen	 er	 kursisten	 Michael	 kommet	 sammen	 med	 sin	 kvindelige	

ægtefælle,	Margit.	I	et	interview	med	Margit	fortæller	hun,	at	det	er	hende,	der	er	grunden	

til,	at	de	er	kommet	på	kurset.	Margit	har	generelt	gjort	sig	bemærket,	da	hun	ikke	er	bange	

for	 at	 udtrykke	 sin	mening	 foran	 de	 andre	 kursister.	 På	mange	måder	 bekræfter	Margit	

kursisternes	 forestilling	 i	 forrige	 eksempel,	 hvor	 de	 udtrykker	 at,	 det	 er	 kvinden,	 der	 er	

initiativtager	i	forbindelse	med	et	højskoleophold.	I	et	interview	med	Michael,	fortæller	han:		

	

(Min	kone)	er	mere	udadvendt,	 end	 jeg	 er.	 Jeg	 tror,	 at	der	 er	 forskel	på	mænd	og	kvinder	 i	

forhold	til	at	være	udadvendt.	Jeg	kan	ikke	få	et	ord	indført.	I	damer	snakker	så	meget,	men	når	

jeg	er	alene	med	nogle	andre,	er	det	ikke	noget	problem.	Det	generer	mig	ikke	så	meget	at	tie	

stille.	(Feltnoter	fra	interview).		

	

Michael	giver	et	bud	på,	at	udadvendthed	og	socialitet	handler	om,	hvem	der	tager	og	dermed	

får	 plads	 til	 at	 tale	 i	 en	 social	 sammenhæng.	Michaels	 udadvendte	 kone	 bliver	 ligeledes	

repræsentant	 for	 en	 forestilling	 om	 de	 dominerende,	 snakkende	 kvinder.	 Man	 kan	

fornemme,	at	kategorierne	“mand”	og	“kvinde”	i	forbindelse	med	alderskategorien	tilbyder	
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ulige	 håndteringsstrategier.	 I	Michaels	 tilfælde	 bliver	 forestillingen	 om	kønskategorierne	

fastholdt	 gennem	 den	 aktive	 grænsedragning	 i	 en	 social	 sammenhæng.	 Det	 bekræfter	

dermed	hans	forestilling	om,	at	karaktertræk	er	bestemt	ud	fra	din	kategorisering	og	ikke	ud	

fra	den	aktive	proces	af	at	performe	og	gøre	sit	køn	(West	&	Zimmerman	1987).	

I	et	lignende	eksempel	fra	højskolen	ses	kursisten	Claus.	Han	giver	også	udtryk	for	

kønnede	forestillinger	ligesom	Michael	og	de	kvindelige	kursister,	men	også	udsagn,	der	kan	

tolkes	 som	 forestillinger	 om	 aldring.	 To	 gange	 fortæller	 Claus	 om	 et	 cykelkursus	 på	

højskolen,	som	han	er	rigtig	glad	for.	Første	gang	pointerer	Claus	under	morgenmaden,	at	

det	er	ærgerligt,	at	vi	ikke	er	her	på	kurset	med	cykling.	Claus	plejer	at	være	på	cykelkurset,	

og	her	er	der	en	helt	anden	jargon	–	sådan	noget	håndværkerjargon,	siger	han	og	giver	et	

eksempel:	 ”Din	gamle	 skid,	 kan	du	 ikk’	 finde	ud	af	noget,	 eller	 skal	du	 på	 plejehjem?”	Han	

fortæller,	at	der	er	flere	mænd	på	det	hold	end	kvinder,	og	at	det	er	det	eneste	hold,	hvor	det	

er	sådan.	Han	siger,	at	mænd	ikke	gider	sidde	til	de	der	foredrag,	de	vil	hellere	ud	i	naturen	

og	bevæge	sig:	

	

Ida:	Alle	mænd?	

Claus:	Ja,	mænd.	

Ida:	Altså,	alle	mænd	gider	ikke?	

Claus:	Nej	okay,	altså	de	fleste	mænd.	

(Idas	feltnoter).		

		

I	ovenstående	hændelse	er	det	væsentligt	at	bemærke,	at	Ida	forsøger	at	læse	absolutter	ind	

i	informantens	udsagn,	men	at	det	for	informanten	ikke	umiddelbart	handler	om	at	opstille	

absolutter.	Ved	at	fortælle	om	den	specifikke	tone	i	jargonen	på	kurset	og	ved	at	berette	om,	

at	mænd	ikke	vil	sidde	stille,	men	gerne	ud	og	bevæge	sig,	positionerer	informanten	sig	også	

i	 forhold	 til	 andre.	 Erfaringen	 med	 cykelholdet	 kan	 også	 forstås	 som	 et	 udtryk	 for	 en	

oplevelse	 og	 forståelse	 af	 aldring,	 som	 i	 informantens	 erfaringsverden	 også	 kan	 være	

humoristisk	og	grænsesøgende	i	tonen.	Ligeledes	kan	det	også	forstås	som	et	udtryk	for	at	

ville	positionere	sig	inden	for	den	normative	forståelse	af	kategorien	“mand”	og	som	udtryk	

for	hans	idealforestillinger.	Kulturgerontologer	Jeff	Hearn	og	Sharon	Wray,	der	studerer	køn	

i	 kulturgerontologi,	 skriver:	 "What	 is	 deemed	 as	 'natural'	 for	 older	 women	 and	 men	 is	
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gendered,	with	discourses	of	masculinity/femininity	and	successful	ageing	entwined	(Calasanti	

and	 King	 2007,	 Emith	 et	 al.	 2007)."	 (2015:	 202).	 Informantens	 håndteringsstrategi	 og	

positionering	 kan	 derfor	 forstås	 som	 et	 forsøg	 på	 at	 leve	 op	 til	 ideelle	 standarder	 for	

maskulinitet.	Som	en	pendant	til	en	stereotyp	forståelse	af	kategorien	“ældre”	fremhæver	

han	noget	energisk,	som	kræver	 fysisk	aktivitet	og	kunnen,	og	hiver	en	klassisk	dikotomi	

frem	 mellem	 udeliv	 som	 mandens	 domæne	 og	 indeliv	 som	 kvindens	 felt.	 Informantens	

udsagn	 kan	 ses	 i	 skæringspunktet	 mellem	 køns-	 og	 alderskategorierne,	 fordi	 han	

positionerer	sig	som	en	aktiv	mand	med	de	konnotationer,	der	ofte	tilhører	kategorien	“ung”.	

Ovenstående	 afsnit	 viser,	 at	 aktiviteter	 og	 kurser	 kønnes	 af	 både	 mandlige	 og	

kvindelige	 informanter.	 Blandt	 personer	 i	 ældrekategorien	 skabes	 grænser	 og	 kønnede	

forestillinger	i	krydsfeltet	mellem	køns-	og	alderskategorien.	Endvidere	har	kønskategorier	

betydning	for,	hvordan	de	håndterer	deres	aldring.	Ovenstående	viser	ligeledes,	at	personer	

i	ældrekategorien	 ikke	kun	skal	 forholde	 sig	 til	 alderskategoriseringer,	men	de	 skal	også	

forholde	 dig	 til	 deres	 kønskategori,	 fordi	 den	 bringer	 forventninger	 fra	 andre	med	 sig.	 I	

relation	 hertil	 beskriver	 Jenkins	 (2006),	 at	 man	 ikke	 kan	 kræve	 en	 identitet,	 som	 ikke	

bekræftes	af	andre.	Derfor	skal	personer	i	ældrekategorien	hele	tiden	forholde	sig	til	deres	

kategoriale	medbetydninger	for	at	kræve	en	identitet,	der	anerkendes	i	fællesskabet.		

	

DELKONKLUSION	

	

Når	 nogle	 personer	 i	 ældrekategorien	 defineres	 af	 andre	 på	 måder,	 som	 ikke	 stemmer	

overens	med	deres	eget	selvbillede,	ses	der	forskellige	håndteringsstrategier	i	forsøget	på	at	

opretholde	 og	 bevare	 retten	 til	 selv	 at	 definere	 den	 kategori,	 de	 mener	 at	 tilhøre.	

Håndteringsstrategierne	omhandler	både	forsvars-	og	angrebsstrategier.	Ydermere	ses	det,	

hvordan	mødet	med	“den	yngre”	generation	bevirker,	at	nogle	personer	benytter	en	strategi	

som	indtryksstyring	til	at	tilegne	sig	respekt	gennem	social	anerkendelse	og	placere	sig	selv	

i	 rollen	 som	 “kulturbærer”	 og	 “den	 vise”.	 Når	 nogle	 personers	 kropstegn	 på	 aldring	

forhindrer,	hvad	andre	i	samme	ind-gruppe	betragter	som	accepteret	adfærd,	resulterer	det	

i	 angrebs-	 og	 forsvarsstrategier	 gennem	 afstandtagen,	 irettesættelse	 og	 bagtaleri.	 Den	

“udstødte”	bliver	repræsentant	for	det	negative	billede	på	aldring.	
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Endvidere	ses	der	en	opponering	mod	at	blive	betragtet	som	en	byrde	for	samfundet;	

“ældrebyrden”.	Nogle	personer	i	ældrekategorien	håndterer	deres	aldring	ud	fra	idealet	om	

den	aktive	selvforsørgende	borger,	og	det	ses	som	centralt	at	fremstå	i	overensstemmelse	

med	eget	selvbillede.	Når	nogle	personer	ikke	mestrer	at	bidrage	til	samfundet	længere,	kan	

positivitet	 blive	 en	 håndteringsstrategi	 til	 at	 styre	 andres	 indtryk	 og	 gøre	 sig	 fortjent	 til	

andres	samvær.	Således	bibeholdes	de	sociale	relationer,	og	dermed	håndteres	frygten	for	

ensomhed	og	isolation.	I	krydsfeltet	mellem	kategorierne	aldring	og	køn	påvirkes	og	kønnes	

personers	handlemuligheder.	De	skal	ikke	kun	forholde	sig	til	alderskategoriseringer,	de	skal	

også	forholde	dig	til	deres	kønskategori,	fordi	den	bringer	forventninger	fra	andre	med	sig.		
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KAPITEL	3:	DØDEN	SOM	VILKÅR	I	ALDRINGEN	

(…)	death	is	important	to	address	as	a	relevant	issue	of	well-being	in	the	everyday	lives	of	older	

people.	(Nørtoft	2013:	185).	

		

Som	 ovenstående	 citat	 af	 antropolog	 Kamilla	 Nørtoft	 pointerer,	 adresserer	 kapitel	 3	

erfaringen	 med	 tab	 af	 personer	 i	 informanternes	 tætte	 netværk.	 For	 at	 forstå,	 hvordan	

aldring	håndteres	 i	 hverdagen,	 vil	 kapitlet	 belyse,	 hvordan	man	 finder	 fodfæste,	 når	 den	

sociale	 omgangskreds	 svinder	 ind	 og	 konstant	 ændrer	 karakter.	 Endvidere	 belyses	 det,	

hvordan	man	bygger	hverdagen	op	igen	og	finder	eksistentiel	mening	med	tilværelsen,	når	

fortrolige	falder	fra,	og	man	er	i	fare	for	at	miste	en	del	af	sig	selv.	Slutteligt	sætter	vi	fokus	

på	de	fællesskaber,	informanter	mister	adgang	til,	men	også	dem	de	opsøger	i	den	proces.	

		

At	miste	og	døden.	Den	er	latent.	Den	er	der	hele	tiden	på	en	måde.	Jeg	tager	mig	selv	i	at	sige	

alle	mulige	lyde	som	”hold	da	op”	og	”det	var	da	nok	tragisk”	om	Sonjas	nabo	Dorthe,	der	døde	

for	nylig.	Dét	blik	Sonja	får	i	øjnene	og	den	pause,	der	bliver	holdt	lige	bagefter,	gør	indtryk.	

(Idas	feltnote).	

	

Som	det	fremgår	af	feltnoten	ovenfor,	er	døden	latent	til	stede.	Ligeledes	viser	Nørtoft	i	sin	

afhandling	om	sundhed	 i	sociale	relationer	blandt	ældre,	hvordan	døden	er	et	 væsentligt	

tema	blandt	hendes	informanter,	og	argumenterer	for,	at	døden	er	mere	præsent	hos	ældre	

end	hos	andre	aldersgrupper	(2013:	167).	Nørtoft	beskriver,	hvordan	døden	ikke	bare	er	en	

hændelse,	 der	 forekommer	 i	 ny	 og	 næ,	 men	 et	 overskyggende	 tema,	 når	 man	 arbejder	

indenfor	 det	gerontologiske	 felt	 (ibid.:	 171).	 Rammende	 for	 nærværende	 analyse	 skriver	

Nørtoft:	”(…)	(W)hile	death	is	always	an	ending,	it	has	different	meanings	and	effects	on	the	

bereaved	depending	on	who	is	dying	and	the	timing	of	their	death.”	(ibid.:	168).		

BAGATELLISERING	AF	SORGEN	

Den	danske	ordbog	(s.d.)	beskriver	sorg	som	en	”dyb,	vedvarende,	 smertelig	 følelse	af	 tab,	

ulykke,	 svær	 modgang	 el.lign.,	 især	 efter	 en	 elsket	 persons	 død.”.	 Endvidere	 skriver	
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sygeplejerske	Nancy	J.	Moules	et	al.:	”(…)	grief	is	as	much	the	celebration	of	the	lost	person	as	

it	is	the	relinquishing	or	sorrowing	in	loss.”	(2004:	3).	Moules	et	al.	har	i	en	undersøgelse	af	

sorg	hos	individer,	der	har	mistet,	undersøgt	deres	oplevelse	om	at	give	plads	til	sorgen.	De	

skriver,	at	misforståelser	om	sorgen	kan	gøre	det	vanskeligt	for	de	sørgende	og	kan	endda	

forstørre	oplevelsen	af	sorg	(ibid.:	1).	Det	har	været	en	accepteret	(mis)forståelse,	at	sorgen	

forsvinder	med	tiden,	og	derfor	har	sorgterapi	fokuseret	på	at	hjælpe	folk	med	at	komme	af	

med	 sorgen	 over	 de	 afdøde.	 Forskning	 har	 siden	 vist,	 at	 sorgen	 er	 en	 tilbagevendende	

størrelse	som	ikke	kan	”løses”.	På	trods	af	dette	fortæller	sørgende,	at	de	stadig	påvirkes	af	

den	generelle	holdning	til	sorg,	som	er	præget	af	de	forældede	misforståelser	(ibid.).		

	

Sonja	beskrev,	hvordan	hun	blev	påvirket	af	andres	misforståelser	om	sorg.	Sorgen	fyldte	

stadig	i	hverdagen	tolv	år	efter	hendes	mands	dødsfald:	

	

Sonja:	(…)	Altså	nogle	siger,	at	”når	I	har	kendt	hinanden	så	længe,	så	er	det	jo	ikke	så	slemt,	

som	hvis	I	lige	var	nyforlovede,”	men	altså,	det	synes	jeg	jo,	det	var.	Jeg	synes	da,	jeg	manglede	

ham.	Det	gør	jeg	da	stadigvæk.	Jeg	syntes	da,	det	var	hyggeligt	at	have	ham.	Ja.		

(Lydoptagelse).	

	

I	Sonjas	beskrivelse	bliver	det	tydeligt,	hvordan	tabet	af	hendes	mand	bagatelliseres,	fordi	

rationalet	er,	at	kærlighed	og	den	dertilhørende	sorg	måles	i	tid	og	alder.	Dog	fornemmer	

man	på	Sonja,	at	rationalet	tværtimod	ikke	gør	sig	gældende	for	hende.	Tabet	betyder,	at	hun	

mister	en	betydningsfuld	del	af	sit	liv,	og	at	hun	hver	dag	lever	på	trods	af,	med	og	igennem	

tabet,	netop	på	grund	af	den	længerevarende	relation	mellem	Sonjas	og	sin	afdøde	mand.	

	

Sociologerne	Sidse	Schoubye	Andersen	og	Rikke	Nøhr	Brünners	har	 i	 en	undersøgelse	af	

“gamle”	efterladtes31	sorg,	beskrevet,	hvordan	døden	 i	 forbindelse	med	høj	alder	ses	som	

“naturligt	og	forventeligt”	af	de	både	den	efterladte	selv	og	den	efterladtes	pårørende	(2009:	

9).	 Synet	 stiller	 høje	 krav	 til	 de	 efterladtes	 sorgproces,	 da	 sorgen	 forventes	 at	 være	

udramatisk	og	nærmest	 ikke-eksisterende.	Det	betyder,	 at	den	behandles	 som	en	såkaldt	

                                                             
31	Betegnelse	der	bruges	om	personer,	der	har	mistet.	
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andenrangssorg	(ibid:	8).	Denne	forventning	ser	vi	også	i	ovenstående	eksempel,	hvor	andre	

har	 en	 forestilling	 om,	 at	 et	 langt	 ægteskab	 er	 ensbetydende	 med	 mindre	 eller	 ikke-

eksisterende	sorg.	Trods	en	forventning	om	døden	som	”naturlig”,	eksisterer	sorgen	alligevel	

hos	de	efterladte,	men	de	oplever,	at	de	skal	forskåne	deres	pårørende	for	sorgen	og	undgå	

deres	medlidenhed	 (ibid.:	9-10).	En	strategi	 for	at	undgå	medlidenhed	er	at	 være	positiv	

overfor	livet	og	udtrykke	taknemmelighed	over	for	den	tilbragte	tid	med	partneren	(ibid.:	

10).	Her	kan	der	ligeledes	inddrages	en	af	pointerne	fra	det	forrige	afsnit	om	positivitet	som	

værdi	i	alderskategorien,	da	et	positivt	socialt	ansigt	kan	bruges	til	at	styre	andres	indtryk,	

så	man	fremstår	værdig	og	undgår	andres	medlidenhed	(Jenkins	2006).	

	

I	forlængelse	af	ovenstående	eksempel,	hvor	døden	af	en	partner	bagatelliseres	af	andre	og	

behandles	som	en	andenrangssorg,	gjorde	det	sig	ligeledes	gældende	med	tabet	af	en	nabo.	

Følgende	feltnote	er	fra	en	samtale	mellem	Ingrid	og	Wilma,	Sonjas	nabo.	Wilma	er	en	kvinde,	

der	 er	 spinkel	 og	 krumrygget,	 taler	 lavmælt	 og	 gør	 ikke	 opmærksom	 på	 sig	 selv.	 Under	

morgenkaffen	på	aktivitetscentret	taler	Wilma	om	Alice.	Alice	bor	også	på	gaden	og	er	nabo	

til	Sonja	og	Wilma.	Alice	er	samme	dag	blevet	indlagt	på	hospitalet.		

(...)	Jeg	læner	mig	ind	til	Wilma	og	siger,	at	jeg	er	ked	af	det	med	Alice.	Hun	kigger	på	mig	og	

siger	tak.	Hun	fortæller	mig,	at	hun	var	rigtig	gode	veninder	med	Alice,	at	de	aldrig	havde	haft	

et	skænderi,	og	at	hun	er	ked	af,	at	hun	ikke	besøgte	hende	noget	mere	den	sidste	tid.	Det	var	

længe	siden,	at	hun	havde	været	inde	hos	hende.	(...)	Det	gik	hende	på	kunne	jeg	mærke.	“Nu	er	

det	nok	for	sent,”	siger	Wilma.	“Jeg	var	så	glad	for,	at	jeg	havde	hende.”	Jeg	siger,	at	det	kan	jeg	

godt	forstå,	og	at	der	på	gaden	heldigvis	stadig	er	Sonja,	Sussi,	Bent	og	hans	kone.	Jeg	fortryder	

straks,	at	jeg	siger	det.	Wilma	siger,	at	hun	havde	det	specielt	godt	med	Alice.	(Ingrids	feltnote).		

Ovenstående	eksempel	viser	endvidere,	 at	 til	 trods	 for	velmenende	 intentioner,	 så	er	det	

nærliggende	 at	 bagatellisere	 sorgen	 som	 udenforstående,	 og	 behandle	 den	 som	 en	

andenrangssorg.	For	Wilma	er	en	nabo	ikke	bare	en	nabo,	men	en	kær,	uerstattelig	veninde,	

og	Wilma	skal	kæmpe	for	at	blive	set	og	anerkendt	i	sin	sorg.	I	ovenstående	tilfælde	er	det	

tilmed	 slående,	 at	 selvom	Alice	 ikke	 er	 død	 endnu,	 ser	Wilma	døden	 som	 en	 naturlig	 og	

forventelig	forlængelse	af	Alices	indlæggelse.	Man	fornemmer	derfor,	at	med	tabet	af	en	nabo	

er	det	endnu	et	dødsfald	i	rækken	af	andre	dødsfald	i	Wilmas	netværk.	Døden	bevæger	sig	
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med	 andre	 ord	 tættere	 og	 tættere	 på,	 og	 er	 en	 følgesvend	 i	 hverdagslivet	 for	mange	 af	

informanterne.	 Den	 sociale	 omgangskreds	 forandrer	 konstant	 karakter,	 og	 det	 har	 stor	

betydning.		

	

TAB	AF	EN	PARTNER:	ERFARINGER	OG	HÅNDTERINGSSTRATEGIER	

	

I	 forlængelse	 af	 det	 forrige	 afsnit	 omkring	 bagatellisering	 af	 sorgen,	 kigger	 det	 følgende	

nærmere	på,	hvordan	informanter	håndterer	tabet	af	en	partner.	Tab	af	partneren	var	for	de	

fleste	en	engangs-oplevelse,	hvorimod	tab	af	venner	og	naboer	var	en	multipel	oplevelse,	

som	skete	med	hyppige	mellemrum.	

	 Som	 der	 også	 blev	 fremhævet	 i	 det	 ovenstående,	 havde	 tabet	 af	 Sonjas	 mand	 en	

væsentlig	betydning	i	hverdagen.	Hjemme	i	Sonjas	køkken	hænger	der	to	billeder	af	ham.	

Ude	i	gangens	garderobe	ligger	der	ligeledes	to	hatte	på	øverste	hylde,	som	Sonja	peger	ud,	

da	vi	beder	hende	give	os	en	rundvisning	 i	huset.	Vi	har	 ikke	 lagt	mærke	til	dem,	 før	hun	

peger	dem	ud.		

	

Sonja:	Og	så	ligger	mine	mands	hatte	der,	og	så	kan	de	se,	de	skal	ikke	komme	ind	og	tage	mig.		

Ida:	Hvem	er	det?	

Sonja:	Slemme	folk.		

Ida:	Slemme	folk.	

Sonja:	Ja	(griner).		

(Lydoptagelse).	

	

Etnograferne	Billy	Ehn	og	Orvar	Löfgren	 (2017)	opfordrer	etnografer	 til	 at	 analysere	det	

oversete.	Når	de	gør	det,	så	er	hattene	på	hattehylden	et	umiddelbart	banalt	eksempel,	men	

måske	er	det	bogstavelig	talt	ting,	der	overses	i	hverdagen;	de	ligger	højt	oppe	på	en	hylde	

uden	for	øjenhøjde	i	en	garderobe,	man	som	gæst	sjældent	og	flygtigt	opholder	sig	i.	Ehn	og	

Löfgren	(2006)	skriver	i	forbindelse	med	etnografisk	kulturanalyse	og	materialitet:	”Ting	er	

konkrete.	Ofte	findes	de	som	en	slags	arkæologiske	aflejringer	fra	tidligere	perioder	i	ens	liv.	De	

står	tavst	på	kommoden	eller	i	køkkenskabet	og	minder	om	det	forgangne.	Men	deres	tålmodige	
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uforanderlighed	er	naturligvis	et	skin.	De	skifter	hele	tiden	væsen,	aflades	og	omlades	og	får	ny	

betydning,	efterhånden	som	livet	går.	Nogle	ting	(…)	bærer	en	række	symbolske	associationer.	

De	bliver	andet	end	bare	ting.	De	(…)	individualiseres	og	personificeres.”	(Ehn	&	Löfgren	2006:	

121).	Ligeledes	har	sociolog	Jenny	Hockey,	socialarbejder	Bridget	Penhale	og	kulturgeograf	

David	 Sibley	 (2001)	 undersøgt	 ”ældre”	 efterladtes	 sorgproces	 som	 en	 spatial	 oplevelse	

(spatialised	experience)	ved	konkret	at	undersøge	offentlige	og	private	steders	betydning	

for	 sorgprocessen.	 Hockey	 et	 al.	 konkluderer,	 at	 de	 efterladtes	 sorg	 blandt	 andet	 kan	

transformere	 oplevelsen	 af	 hjemmet,	 og	 at	 materielle	 objekter	 på	 en	 og	 samme	 tid	 kan	

fremkalde	tilstedeværelsen	og	fraværet	af	den	afdøde	partner	(ibid.:	755).	Hjemmet	bliver	

simultant	et	opmagasineringssted	for	minder	og	et	minde	om,	hvad	den	efterladte	har	mistet	

(ibid.:	740).	I	eksemplet	er	hattene	på	den	ene	side	et	symbol	på	den	ægtefælle,	der	er	gået	

bort,	som	ikke	er	der	længere	til	at	tage	dem	på,	og	i	stedet	ligger	hattene	og	samler	støv	på	

hattehylden.	De	er	materielle	objekter,	der	har	skiftet	betydning	i	overgangen	mellem	liv	og	

død.	På	den	anden	side	opfylder	hattene	en	funktion	i	hverdagen	og	bliver	derfor	en	strategi	

til	at	bibeholde	en	symbolsk	indre	tryghed	og	undgå	en	sårbar	position.	

I	forlængelse	af	ovenstående	eksempel	fornemmer	man,	at	der	er	en	underliggende	

frygt	på	spil,	som	særligt	optræder	hos	kvindelige	efterladte.	Det	repræsenterer	en	klassisk	

dikotomi,	der	dikterer,	at	kvinder	er	mere	sårbare	end	mænd,	da	manden	er	beskytteren,	og	

kvinden	har	brug	for	mandens	beskyttelse.	Når	ægtefællen	eller	beskytteren	dør,	kan	den	

efterladte	kvinde	som	konsekvens	opleve	at	være	 i	 fare	 for	at	miste	 tryghed	 i	hverdagen,	

hvilket	umiddelbart	sætter	hende	i	en	sårbar	position.	Når	et	materielt	objekt	kan	fremkalde	

tilstedeværelsen	af	en	afdød	(Hockey	et	al.	2001:	755)	og	tilmed	blive	personificeret	(Ehn	og	

Löfgren	 2006:	 121),	 kan	 det	 ligeledes	 blive	 en	 symbolsk	 strategi	 for	 at	 genopbygge	 den	

tryghed,	som	den	afdøde	gav	til	den	efterladte.	Der	er	ydermere	en	tvetydighed	på	spil	i	det	

konkrete	 eksempel,	 da	 man	 kunne	 forestille	 sig,	 at	 en	 udenforstående	 ville	 foreslå	 en	

tyverialarm	som	et	bedre	og	mere	realistisk	alternativ	til	hattene.	Den	udenforstående	ville	

også	 kunne	 pege	 på	 det	 faktum,	 at	 over	 sommeren	 står	 hoveddøren	 ofte	 på	 klem,	 og	 at	

sygeplejersker,	 hjemmehjælpere,	 o.l.,	 frit	 kunne	 vade	 ind	 i	 huset.	 Ligeledes	 kunne	 en	

udenforstående	pege	på	det	faktum,	at	hattene	var	skjult	for	de	fleste,	der	gik	ind	i	huset.	Med	

andre	ord	har	hattene	ikke	nødvendigvis	noget	med	en	reel	beskyttelse	at	gøre,	men	de	giver	

alligevel	 en	 symbolsk	 tryghed	 i	hverdagen	 og	afhjælper	 oplevelsen	 af	 at	 være	 i	 en	 udsat	
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position.	På	den	måde	får	tabet	en	ny	betydning,	og	bliver	et	eksempel	på	at	håndtere	og	leve	

med	tabet	og	sorgen	i	hverdagen.		

Et	 andet	 eksempel	 på	 en	 konsekvens	 af	 at	miste	 en	 partner	 ses,	 når	 den	 efterladte	 skal	

overvinde	sig	selv,	bryde	ud	af	en	forhenværende	vane	og	skabe	sig	selv	på	ny.	Det	indebærer	

en	sorg	over	banaliteter,	som	førhen	har	været	selvfølgelige	i	hverdagen.	Et	eksempel	ses	hos	

to	 kursister,	 der	 beskriver,	 hvordan	 de	 oplever	 partnerdans	 efter	 at	 have	 mistet	 deres	

ægtefælle	og	dansepartner:	

Lise:	Først	mistede	jeg	min	mand	for	rigtig	mange	år	siden.	Så	gik	der	nogle	år,	og	så	fik	jeg	en	

kæreste.	Jeg	havde	tolv	år	med	ham,	og	ham	mistede	jeg	for	seks	år	siden.	Men	vi	gik	blandt	

andet	til	tango.	Og	nu	har	jeg	jo	ikke	nogen	partner,	og	jeg	kan	ikke	gå	til	tango	selv,	fordi	det	

kan	man	ikke.	Man	kan	gå	til	folkedans	(…),	men	ikke	til	tango.	Og	det	er	et	savn.	

(…)	

Solveig:	Jeg	må	indrømme	–	vi	har	danset	rigtig	meget	folkedans	–	men	min	mand	var	så	syg	i	

en	to-tre	år,	så	vi	er	sådan	kommet	langsomt	ud	af	det,	og	så	da	han	lige	var	død,	tænkte	jeg,	

”det	kan	du	bare	ikke	mere”,	og	det	har	jeg	nok	fortrudt	lidt.	Men	jeg	sagde	rent	ud,	”nej”,	de	

første	par	år.	Dét	havde	vi	gjort.	Og	det…	jeg	kunne	ikke	tænke	mig	at	starte	med	en	ny	partner	

og	sådan	noget,	men…	det	har	jeg	nok	fortrudt	lidt,	men	nu	er	det	sådan,	så	er	jeg	kommet	i	

gang	med	noget	andet.	Sådan	er	det.	

(lydoptagelse	fra	fokusgruppeinterview).		

	

Tabet	af	en	partner	bliver	et	slags	dobbelttab32,	hvor	informanterne	ikke	kun	mister	deres	

partner,	men	de	mister	også	adgangen	(qua	den	adgangsgivende	partner)	til	et	fællesskab	og	

en	aktivitet,	de	holder	af.	Kate	de	Medeiros	og	Helen	Black	(2015:	183)	beskriver	 i	deres	

undersøgelse	af	lidelse	i	aldringen,	hvordan	efterladte	oplever	et	kontroltab	ved	tab	af	en	

partner,	 som	 kan	 påvirke	 deres	 evne	 til	 at	 foretage	 store	 og	 små	 valg.	 Dette	 kan	 ses	 i	

forlængelse	af	informanten,	der	fortæller,	at	hun	har	fortrudt,	at	hun	besluttede	sig	for	ikke	

at	danse	mere.	Når	informanterne	oplever	at	blive	udelukket	fra	(danse)fællesskaber,	qua	

                                                             
32	Nørtoft	(2013)	bruger	også	betegnelsen	“dobbelttab”,	men	anvender	det	i	en	anden	sammenhæng,	
som	handler	om	at	miste	adgang	til	den	afdødes	familie	og	venner.	
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deres	adgangsgivende	partner,	søger	de	i	nogle	tilfælde	andre	fællesskaber.	Højskolen	er	en	

af	disse	typer	af	fællesskab.	Lise	fra	forrige	eksempel	udtrykker	det	således:	

	

Ida:	Hvad	med	jer	andre,	kan	I	også	genkende	det	der	med	samværet	med	folk	(på	højskolen)?	

Lise:	Ja,	primært	det	der	med	at	man	møder	andre	mennesker.	Man	har	nogle	at	tale	med.	Nu	

har	jeg	også	været	alene	i	en	del	år,	så	det	savner	man	derhjemme.	Selvom	jeg	har	venner	og	

familie	og	noget	–	man	har	ikke	nogen	at	kunne…	hvis	man	lige	hører	noget	i	radioen	eller	læser	

en	bog	eller	noget,	så	mangler	man	nogle	dér,	ikk’.	

(lydoptagelse	fra	fokusgruppeinterview).		

	

Her	 ses	 det,	 hvordan	 højskolen	 bliver	 et	 fællesskab,	 hvor	 man	 kan	 dele	 de	 umiddelbart	

“banale”	hverdagsøjeblikke	med	nogle	andre.	Når	man	som	efterladt	mister	adgang	 til	 ét	

fællesskab	hviler	ansvaret	på	den	efterladte	for	at	søge	andre	typer	af	fællesskab.	Søgen	efter	

nye	typer	af	fællesskab	er	et	opbygningsarbejde.	For	nogle	bliver	det	en	håndteringsstrategi,	

hvor	højskolen	ses	som	en	ventil	 i	kontrast	 til	hverdagen	derhjemme;	en	hverdag	der	 for	

nogle	 kan	 synes	 tung,	 da	 den	 minder	 den	 efterladte	 om	 den	 afdøde	 partner.	 Ligeledes	

fremhæver	en	anden	kursist	også	 samværet	med	andre,	 som	en	vigtig	del	 af	hendes	nye	

hverdag	som	”alene”.		

	

Vera:	Nu	jeg	er	blevet	alene,	betyder	det	næsten	endnu	mere	for	mig	at	komme	herned	(på	

højskolen)	og	være	sammen	med	nogle	mennesker.	(…)	Nu	har	jeg	meldt	mig	til	fire	kurser	i	

næste	år	simpelthen	fordi,	at	nu	hvor	jeg	er	bleven	alene,	så	vil	jeg	lidt	mere	afsted,	fordi	det	

giver	mig	utrolig	meget.	Det	gør	det.	Til	daglig	er	man	alene,	og	nu	kommer	man	ned	og	er	

sammen	 med	 nogle	 mennesker	 hver	 dag,	 og	 nogle	 man	 holder	 af.	 Altså,	 der	 er	 jo	 mange	

gengangere,	og	lærerstablen	kender	jeg	og	køkkenet	også,	ja.	Det	er	næsten	ligesom	at	komme	

hjem.	

(lydoptagelse	fra	fokusgruppeinterview).		

	

Ovenstående	viser,	hvordan	opbygningsarbejdet	påhviler	den	efterladte.	Man	kan	næsten	

fornemme	 på	 gentagelsen	 af	 ”alene”,	 at	 det	 er	 som	 et	 slags	 mantra,	 den	 efterladte	 skal	
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overbevise	 sig	selv	om	 -	 en	påmindelse	om,	at	 tingene	er	 ikke	som	de	plejer,	 og	at	 en	ny	

identitet	påhviler	vedkommende.	

Ovenstående	 analyse	 af	 døden	 som	 vilkår	 viser,	 at	 tab	 af	 nære	 påvirker,	 hvordan	

personer	 i	 ældrekategorien	 håndterer	 deres	 aldring.	 Sorgen	 opleves,	 påvirker	 og	 har	

konsekvenser	 for,	 hvordan	 informanterne	 tilrettelægger	 hverdagen.	 De	 skal	 overskride	

grænser,	 foretage	 valg,	 hvilket	 indebærer	 fortrydelse	 og	 har	 konsekvenser.	 Endvidere	

fordrer	 tab	 af	 en	 partner,	 at	 den	 efterladte	 mister	 adgang	 til	 særlige	 fællesskaber,	 at	

opbygningsarbejdet	påhviler	dem	for	at	komme	gennem	tabet	både	socialt	og	eksistentielt.		

	

DELKONKLUSION	

	

Tredje	 kapitel	 viser,	 hvordan	 tab	 af	 betydningsfulde	 andre	 er	 et	 uundgåeligt	 vilkår	 i	 et	

aldrende	hverdagsliv.	Den	sorg,	der	følger	med	disse	uundgåelige	tab,	misforstås	jævnligt	af	

andre,	 og	 det	 vidner	 om,	 at	 sorgen	 bliver	 behandlet	 som	 en	 andenrangssorg.	 Tabet	 har	

betydning	for,	hvordan	de	efterladte	organiserer	deres	hjem,	hvordan	de	skaber	tryghed	i	

hverdagen,	og	hvordan	de	bygger	deres	liv	op	igen	for	at	komme	videre	mentalt,	socialt	og	

eksistentielt.	Når	man	eksempelvis	mister	en	partner,	kan	det	ende	med	et	dobbelttab,	hvor	

man	udover	at	miste	partneren,	også	mister	adgangen	til	visse	fællesskaber.	Den	manglende	

adgang	til	 tidligere	 fællesskaber	kan	dog	afstedkomme	en	søgen	mod	andre	 fællesskaber,	

hvor	den	efterladte	kan	affinde	sig	med	sin	nye	identitet	som	“alene”.		
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KAPITEL	4:	DEN	LEVEDE	ERFARING	MED	KROPPEN	

NB:	Følgende	analyse	er	skrevet	på	baggrund	af	specialets	produkt;	en	audiovisuel	film.	For	at	

få	mest	ud	af	følgende	analyse	forudsætter	læsningen	derfor,	at	filmen	ses	før	analysen	læses.	

(...)	 the	story	of	ageing	 is	 intimately	connected	with	the	meanings	we	ascribe	to	our	ageing	

bodies;	embodiment	is	critical	to	making	sense	of	age	and	ageing	(Laz	2003).	(Slevin	2010:	

1004).	

Den	audiovisuelle	film	skildrer	personer	i	ældrekategoriens	erfaring	med	den	levede	krop.	

Filmen	 berører	 forskellige	 perspektiver	 på	 kropslig	 temporalitet,	 funktions-	og	 sansetab,	

selv-	og	medbestemmelse,	der	på	forskellig	vis	anskueliggør,	hvordan	kroppen	er	et	vilkår,	

som	påvirker,	 hvordan	 informanterne	 håndterer	 deres	 aldring	 i	 et	 hverdagsperspektiv.	 I	

filmen	såvel	som	i	den	forudgående	skriftlige	analyse	ser	vi,	hvordan	kroppen	er	til	stede	og	

fylder	 i	 både	 fysisk	 og	 symbolsk	 forstand.	 Kroppen	 er	 omdrejningspunkt	 for	 en	

opmærksomhed	og	tolkning	i	andres	blikke	og	i	måden,	den	er	en	konstant	påmindelse	om	

aldring.	Det	følgende	går	i	dybden	med	nogle	af	de	temaer,	som	går	igen	i	filmen	på	tværs	af	

de	to	felter;	risikokroppen,	ældrebilledet	af	aktiv	aldring	og	hjælpemidler.	

RISIKOKROPPEN	OG	AKTIV	ALDRING	

Katz’	(2015)	forskning	kan	bruges	til	at	forstå	betydningen	af	den	aldrende	krop,	og	hvordan	

den	konstrueres	og	andetgøres	i	mødet	med	andre.	Den	aldrende	krop	konstrueres	som	en	

risikokrop	 (risky	 body),	 da	 kroppen	 i	 undersøgelser	 om	 “at	 falde	 (ned)”	 (fall	 research),	

herunder	 blandt	 andet	 en	 WHO-rapport,	 bliver	 kædet	 sammen	 med	 400	 forskellige	

risikofaktorer	 som	 relateres	 til	 den	 aldrende	 krop,	 der	 falder	 (ibid.:	 166).	 Endvidere	

beskriver	han:	“For	those	individuals	who	do	fall	and	are	subject	to	one	or	more	risk	factors,	

their	 bodies	 not	 only	 fall	down	 but	 also	 fall	out	 of	 the	 social	 sphere’s	 functional	 spaces	 of	

certainty,	utility	and	mobility.”	(Katz	2015:	166).	Hos	en	person	med	en	aldrende	krop	bliver	

faldet	med	andre	ord	et	tegn	på	nedgang,	hvorimod	hos	andre	aldersgrupper	er	faldet	ikke	

socialt	konsekvensfyldt	(ibid.:	166).	Eksempelvis	forstås	en	baby,	der	falder,	som	et	naturligt	

kropsligt	 udfald	 og	 som	 en	 udforskning	 af	 omgivelserne	 og	 deres	 mobilitet,	 men	 hos	

individet	med	en	aldrende	krop	markeres	de	som	én,	der	falder	(a	faller)	(ibid.).	Derfor	viser	
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forskning	om	fald,	hvordan	”ældre”	kommer	til	at	internalisere	denne	frygt	for	at	falde,	da	

faldet	 symbolsk	 stigmatiseres	 som	 ”fald”	 i	 status	 og	 resiliens	 (ibid.:	 165).	 Ud	 fra	WHO-

rapporten	beskriver	Katz,	hvordan	”aktiv	aldring”	er	den	dominerende	fortælling	i	strategier	

mod	at	forebygge	fald	(ibid.:	167).	Personen	med	en	aldrende	risikokrop	og	position	som	én,	

der	falder,	mobiliseres	derfor	i	diverse	aktivitetsfremmende	og	-forebyggende	tilbud.	

	 I	 relation	 til	 filmen	 ses	 det,	 hvordan	 Sonja	 har	 fået	 bevilget	 en	 plads	 på	

aktivitetscentret,	da	centret	har	træning	som	særligt	formål;	hendes	risikokrop	er	med	andre	

ord	 mobiliseret	 i	 et	 aktivitetsfremmende	 tilbud.	 I	 det	 lys	 kan	 vi	 ligeledes	 også	 forstå	

kursisten,	der	 fortæller	om	sit	hverdagsliv	med	Parkinsons	sygdom,	da	hun	beskriver	en	

hverdag,	 der	 er	 centreret	 og	 planlagt	 med	 udgangspunkt	 i	 kroppen.	 Det	 ses,	 hvordan	

fortællingen	 om	 “aktiv	 aldring”	 er	 tæt	 forbundet	 til	 ældrebilledet	 om	 “vellykket	 aldring”	

(Katz	2001;	Slevin	2010).	Fortællingen	og	forestillingen	ses	i	filmen,	da	kursister	snakker	

om,	hvordan	det	er	“sundt”	at	danse	og	grine,	samt	at	man	skal	bevæge	sig	så	meget	som	

muligt.	Én	udtrykker,	at	man	skal	“oppe	sig”	i	mødet	med	yngre	kursister.	Det	viser,	hvordan	

deres	aldrende	krop	hele	tiden	er	underlagt	normative	krav	om,	hvordan	de	skal	agere	for	at	

holde	sig	i	trit	med	en	vellykket	aldring.	Den	ultimativ	måde	at	bevise	sin	vellykket	aldring	

på	er	ved	at	holde	kroppen	“i	gang”;	gennem	bevægelse,	en	“sund”	livsstil,	og	ved	eksempelvis	

at	 tage	på	højskole	eller	aktivitetscenter.	Så	 længe	den	aldrende	krop	holdes	 i	gang,	 lever	

personer	i	ældrekategorien	i	overensstemmelse	med	ældrebilledet	af	vellykket	aldring.		

	

RISIKOKROPPEN,	KONTROLTAB	OG	THE	DIS/DYS-APPEARING	BODY	

I	 filmen	sættes	der	 lighedstegn	mellem	Sonjas	kronologiske	alder	og	det	sår,	som	ikke	vil	

hele.	Når	sygeplejersken	betegner	Sonjas	krop	som	“ikke	helt	ung	længere”,	kategoriseres	

kroppen	som	en	aldrende	krop,	hvor	forfald	og	sygdom	opfattes	som	en	selvfølgelighed;	og	

således	behandles	derefter.	Når	Sonja	udtrykker	sårbarhed	og	håbløshed	i	oplevelsen	af	den	

kropslige	smerte,	bortforklares	og	bagatelliseres	denne	med	grund	 i	hendes	alder.	Det	er	

relevant	at	kaste	et	blik	tilbage	på	pointerne	om	positivitet	(kapitel	2)	og	andenrangssorg	

(kapitel	3)	(Andersen	&	Brünners	2009:	9).	Sårbare	temaer	som	død	og	sygdom	hos	personer	
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i	 ældrekategorien	 betragtes	 og	 behandles	 generelt	 som	 vilkår	 i	 aldringen,	 og	 som	

konsekvens	 heraf,	 bagatelliseres	 sorgen.	 Når	 Sonja	 i	 filmen	 beklager	 sig	 over,	 at	

sygeplejersken	“kradser	sådan	i”	såret,	griner	og	gentager	sygeplejersken	udtrykket	på	en	

måde,	 som	 indikerer,	 at	 det	 vist	 ikke	 er	 helt	 sandt.	 Sonja	 fratages	 at	 definere	 sin	 egen	

oplevelse	af	smerte	og	bekymring.	Modsat	hvad	det	vises	i	analysen	om	positivitet	(kapitel	

2),	ses	det	her,	hvordan	Sonja	ved	at	udtrykke	sårbarhed	og	tvivl	ikke	forsøger	at	fremstå	

med	et	positivt	 socialt	 ansigt	 (Jenkins	2006).	 Situationen	er	et	 eksempel	på,	hvor	 stor	en	

påvirkning	de	stereotype	og	forsimplede	ældrebilleder	har	for	personer	i	ældrekategorien.	

Skræmmebilledet	på	aldring	som	Sonja	med	sin	positivitet	har	søgt	at	modarbejde,	får	hun	

bekræftet	gennem	vores	reaktion.	Vi	henleder	konstant	opmærksomheden	på	noget	andet,	

og	ved	det,	undertrykkes	Sonjas	behov	for	at	udtrykke	smerte.	I	et	forsøg	på	at	gøre	noget	

godt	 og	 berolige	 hende	 sker	 det	 modsatte,	 da	 det	 i	 stedet	 kommer	 til	 at	 virke	

umyndiggørende.		

I	filmen	høres	følgende	samtale:		

Ida:	Du	klarede	det	da	rimelig	godt,	da	du	faldt	i	går.	

Sonja:	Ja,	det	klarede	jeg	jo	godt	nok,	men	jeg	var	da	ikke	glad	for	det.	(...)	Ja,	for	hvis	jeg	havde	

haft	en	knap,	havde	jeg	jo	nok	trykket	på	den.		

I	forlængelse	heraf	tales	der	om	risikoen	for,	at	Sonja	glider	i	badet,	hvorfor	hun	har	

anskaffet	sig	en	badebænk.	Endvidere	tales	der	om	hendes	fald	i	forhaven,	og	datteren	som	

pointerer,	 at	 Sonja	 har	 brug	 for	 en	 alarm	 til	 at	 sidde	 rundt	 om	 armen.	 Her	 træder	

risikokroppen	 tydelig	 frem	 som	 en	 internaliseret	 oplevelse	 af	 kroppen	 og	 kategorisering	

både	hos	Sonja	og	personer	rundt	om	Sonja.	

Den	aldrende	krop	er	først	et	“problem”	ved	tabet	af	kontrol	f.eks.	ved	et	fald	(Paulsen	

&	Willig	2008	i	Nørtoft	2013).	Filosof	Drew	Leder	(1990)	forklarer	med	begreberne	dis-	og	

dys-appearing	body,	hvordan	the	dis-appearing	body	er	den	fungerende	krop,	som	forsvinder	

i	 det	 “normale”	 og	 dys-appearing	 er	 den	 “problematiske”	 krop	 i	 forfald,	 som	 hæmmer	

interaktionen	med	verden	omkring.	En	dys-appearing	body	bliver	en	del	af	din	bevidsthed	i	

det	 øjeblik,	 at	 kroppen	mister	 kontrol	 (Leder	 1990:	 87,	 Paulsen	 &	Willig	 2008	 i	 Nørtoft	
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2013).	“We	most	easily	forget	our	body	when	it	looks	and	acts	just	like	everyone	else’s”	(Leder	

1990:	 97).	 The	 dis-appearing	 body,	 frem	 for	 at	 blive	 forstået	 ud	 fra	 den	 “funktionelle”	

midaldrende	krop,	bliver	den	 forstået	ud	 fra	den	aldrende	krop,	der	 fungerer	på	 trods	af	

nedsatte	funktioner.	Når	Sonja	rutinemæssigt	benytter	sig	af	sin	læsemaskine,	går	med	sin	

rollator	 eller	 bruger	 sin	 badebænk,	 fremstår	 kroppen	 ikke	 som	 dys-appearing	 men	 dis-

appearing.	 Når	 kroppen	 og	 hjælpemidlet	 interagerer	 upåklageligt,	 glemmes	 den	

funktionsnedsatte	krop.	Men	når	Sonja	falder,	bibringer	det	en	fornyet	opmærksomhed	på	

en	krop	som	er	ude	af	kontrol	og	mere	konkret,	som	hun	ikke	er	i	kontrol	med.	Hendes	krop	

bliver	til	the	dys-appearing	body.	Det	høres,	hvordan	hun	erklærer,	at	havde	hun	haft	denne	

alarmknap,	havde	hun	trykket	på	den.	Ud	over	at	knappen	har	en	materiel	funktion,	får	den	

også	 en	 symbolsk	 funktion	 og	 betydning.	 For	 havde	 Sonja	 haft	muligheden	 for	 at	 bruge	

alarmknappen	til	at	tilkalde	hjælp,	ville	hun	der	have	været	i	stand	til	at	håndtere	sit	fald	og	

generhverve	kontrol.	Følelsen	af	ikke	at	kunne	håndtere	og	kontrollere	kroppen,	udfordrer	

den	værdige	optræden;	både	overfor	andre,	men	i	lige	så	høj	grad	overfor	individet	selv.	Men	

den	følelse	af	magtesløshed	ved	faldet	ændres,	da	personen	ved	brug	af	hjælpemidlet,	selv	

bliver	i	stand	til	at	handle	sig	ud	af	situationen.		

HJÆLPEMIDLET	SOM	ENTANGLEMENT 	

	

Det	ses	i	filmen	samt	i	den	skriftlige	analyse,	hvordan	hjælpemidler	er	materielle	objekter,	

der	griber	ind	i	informanternes	liv.	Det	kan	i	filmen	høres,	hvordan	en	informant	pointerer,	

at	det	ikke	havde	været	muligt	at	komme	på	højskolen,	hvis	ikke	det	var	for	hendes	rollator.	

For	at	 få	 en	nærmere	 forståelse	af	materialers	 indgriben	 i	menneskers	 liv,	 tager	vi	 afsæt	

i	antropolog	Ian	Hodders	teori	om	sammenfiltring	(entanglement)	(2016:	20,	40).	Hodders	

teori	anskueliggører	det	dialektiske	forhold,	der	er	mellem	individ	og	objekt	(ibid.).	I	relation	

til	vores	projekt	optræder	objektet	i	skikkelse	af	rollatoren	i	kraft	af	dens	uundværlighed	for	

nogle	 af	 informanterne.	 Rollatoren	 får	 en	 funktion	 som	 en	 ”forlænget	 krop”	 og	 vokser	

sammen	 med	 individet	 i	 et	 næsten	 symbiotisk	 forhold;	 i	 en	 form	 for	 kropsliggørelse	

(embodiment)	 (Merleau-Ponty	 1962	 i	 Dant	 2004).	 Rollatoren	 gør	 aktiviteter	 og	 opgaver	

mulige	som	at	indgå	i	et	fællesskab	som	højskolen.	I	et	fokusgruppeinterview	udtaler	én:	“Det	
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er	jo	også	en	egen-hjælp.	Hjælp-til-selvhjælp.	At	klare	sig	selv.”	(Lydoptagelse).	Rollatoren	er	

på	 sin	 vis	 med	 til	 at	 bidrage	 til	 værdighed	 og	 handlemuligheder	 hos	 personen	 i	

ældrekategorien.	

	

The	 focus	on	dependence	rather	than	on	relationality	draws	attention	to	the	ways	 in	which	

humans	 get	 entrapped	 in	 their	 relations	with	 things.	Humans	 get	 caught	 in	 a	 double	 bind,	

depending	on	things	that	depend	on	humans.	(Hodder	2016:	19-20)	

	

Ovenstående	citat	illustrerer,	hvordan	individet	“fanges”	i	objektet	og	objektets	temporalitet.	

Samtidig	med	at	rollatoren	muliggør	en	uafhængighed	i	kraft	af,	at	den	sætter	kroppen	fri	til	

at	foretage	sig	ting,	man	ellers	ikke	ville	kunne,	skaber	den	en	gradvis	afhængighed.	Det	kan	

forstås	med	begreberne	humans-depend-on-things	og	things-depend-on-humans	(ibid.).	Når	

rollatoren	mangler	 individet,	mister	den	funktionen	og	vice	versa.	Det	dialektiske	 forhold	

ophører,	 og	 individet	 bliver	 “amputeret”.	 Det	 resulterer	 i,	 at	 kroppen	 som	 ved	 brug	 af	

hjælpemidlet	 har	 fungeret	 “upåklageligt”,	 går	 fra	 at	 være	 dis-appearing	 til	 at	 være	 dys-

appearing.	 Stigmaet	 omkring	 den	 aldrende	 krop	 som	 værende	 forfalden	 og	 immobil	

bekræftes;	skræmmebilledet	på	aldring	opretholdes.	Rollatoren	medvirker	til	at	personen	i	

ældrekategorien	kan	håndtere	egen	aldring,	da	den	i	kraft	af	relationen	til	individet	bidrager	

til	egenhjælp	og	hjælp-til-selvhjælp.	Den	er	derfor	afgørende	i	individets	egen	forståelse	af	

sig	selv	som	en	del	af	det	positive	billede	på	den	aktive	”ældre”.	Rollatoren	for	en	person	i	

ældrekategorien	et	centralt	redskab	til	opretholdelse	af	den	kropslige	værdige	optræden.	

	

ROLLATORENS	 MATERIELLE	 SIGNATUR 	 OG	 TEMPORALITET	 SOM	 EN	

DESYNCHRONISATION	

Rollatorens	materielle	signatur	kan	forstås	gennem	de	kulturelle	og	sociale	forestillinger,	der	

omringer	den	(MacDougall	2006	i	Winther	2017).	Rollatoren	er	ikke	kun	ladet	med	fysisk	

viden,	materiale,	farve	og	størrelse,	den	er	ladet	med	holdninger,	forestillinger	og	kategoriale	

medbetydninger.	 Den	 rummer	 på	 sin	 vis	 også	 en	 medbetydning	 om	 kroppen	 som	 en	
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risikokrop,	da	den	levede	erfaring	med	rollatoren	kan	være	en	fortid	med	ubalance,	fald	og	

kontroltab	 af	 kroppen.	 Et	 andet	 aspekt	 af	 informanternes	 socialæstetiske	 erfaring	 med	

rollatoren	er,	at	den	for	nogle	er	en	kæmpe	overvindelse	i	starten,	da	den	på	mange	måde	er	

det	ultimative	symbol	på	kropsligt	forfald	og	at	være	“gammel”	på	en	uønsket	måde:	

Inger	forklarer,	at	det	var	lidt	en	falliterklæring	at	få	en	rollator.	Hun	har	fået	rollatoren	inden	

for	det	seneste	år	og	ville	først	ikke	have	den	med	på	højskolen.	Men	hendes	datter	overtalte	

hende	til	at	tage	den	med.	Hun	forklarer,	hvordan	hun	ranker	sig	op,	når	hun	går	med	den,	så	

hun	ikke	falder	sammen	over	den.	(Idas	feltnote	fra	interview).		

Kursisten	Inger	optræder	i	et	forrigt	afsnit	(den	fænomenologiske	aldersforståelse)	som	en	

informant,	 der	 går	 i	 farvestrålende	 tøj	 og	 har	 en	 rollator,	 der	 er	 glødende	 orange.	 Med	

indtryksstyring	kan	Ingers	valg	om	en	orangefarvet	rollator	og	måden,	hun	kropsligt	ranker	

ryggen,	forstås	som	en	håndteringsstrategi	og	måde	at	styre,	hvordan	andre	opfatter	hende	

på	(Goffman	2004).	Det	bliver	en	måde	at	“oppe”	sig	på	og	et	værdifuldt	middel	til	en	værdig	

optræden.	Rollatoren	er	dog	stadig	et	objekt,	der	med	sin	socialæstetiske	betydning	fylder	

fysisk	og	socialt	i	rummet.	En	dag	udtrykker	forstanderen	i	en	besked-runde	til	kursisterne	

på	højskolen:	“Når	I	er	 i	 spisestuen,	 så	pak	rollatorerne	sammen,	så	de	 ikke	står	 i	vejen	 for	

andre.	Lige	hank	op	i	midten	af	rollatoren,	så	der	er	plads	til	andre.”	Hvorfor	rollatoren	fylder	

rent	 fysisk,	 giver	 god	 mening	 i	 en	 spisesal,	 der	 er	 fyldt	 til	 randen	 med	 borde,	 stole	 og	

kursister.	 Men	 rollatorens	 symbolske	 måde	 at	 fylde	 kan	 forstås	 i	 måden,	 den	 fylder	 i	

rollatorbrugerens	 kropslige	 temporalitet,	 da	 rollatorbrugeren	 er	 langsom	 i	 sin	 kropslige	

væren-i-verden	 (Merleau-Ponty	1967	 i	Dant	2004).	 I	 filmen	ses	et	 citat	 fra	en	kursist,	der	

fortæller:	

Så	ser	jeg	på	uret	og	kan	se,	at	der	er	to	minutter	til,	at	jeg	skal	til	foredrag,	og	så	tænker	jeg,	

at	det	kan	jeg	sagtens	nå.	Men	så	ender	man	bag	en	rollator,	og	så	ved	jeg	sku'	ikke,	hvilken	vej	

jeg	skal	gå.	(feltnote	fra	interview).	

Med	psykiater	og	filosof	Thomas	Fuchs’	begreb	om	desynchronisation	kan	rollatorbrugeren	

og	kursistens	temporalitet	 forstås	som	en	forskel	 i	 temporal	oplevelse,	da	kursisten	giver	

udtryk	for	en	rastløshed	(Fuchs	2005	i	Nielsen	2017).	De	ræsonnerer	ikke	med	hinanden	i	

øjeblikket,	 hvor	 deres	 kroppe	 mødes.	 I	 relativiteten	 mellem	 kursistens	 hurtighed	 og	
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rollatorbrugerens	 langsomhed	 sker	 der	 en	 desynchronisation.	 Begrebsliggørelsen	 af	

temporaliteten	 kan	 bruges	 til	 at	 forstå,	 hvordan	 særligt	 rollatorbrugeren	 er	 i	 fare	 for	 at	

opleve	 en	 ude-af-synk	 (Nielsen	 2017)	 væren-i-verden,	 da	 langsommeligheden	 er	

stigmatiseret	 i	 forhold	 til	 den	 “ideelle”	 temporalitet.	 Rollatorbrugerens	 kropslighed	 og	

temporalitet	falder	udenfor	det	sociale	rum	-	eller,	hvad	Katz	betegner,	“the	social	sphere’s	

functional	 spaces	 of	 certainty,	 utility	 and	 mobility.”	 (2005:	 166).	 At	 være	 en	 ude-af-synk	

væren-i-verden	 kan	 forstærke	 kategoriseringen	 af	 rollatorbrugeren	 (for	 ikke	 at	 nævne	

stigmaet	 fra	 risikokroppen),	da	vedkommende	gøres	 “gammel”	 i	det	 sociale	 rum	gennem	

rollatorens	materielle	signatur.		

DELKONKLUSION	

Fjerde	kapitel	viser,	hvordan	den	 levede	krop	bliver	gjort	 til	en	risikokrop	af	andre,	samt	

hvordan	dette	syn	på	kroppen	internaliseres.	Erfaringen	med	den	aldrende	krop	er	en	krop,	

der	skal	”oppe	sig”,	som	en	informant	udtrykker	det.	I	den	værdige	optræden	anvendes	aktivt	

indtryksstyring	 og	 strategier	 til	 at	 handle	 på	 trods	 af	 og	 med	 sin	 krop,	 som	 når	 en	

rollatorbruger	manipulerer	deres	kropslighed,	ranker	ryggen	og	tager	ejerskab	over	behovet	

for	 et	 hjælpemiddel.	 Hjælpemidler	 sætter	 kroppen	 fri,	 samtidig	 med	 at	 de	 skaber	 et	

afhængighedsforhold,	 og	 muliggør	 deltagelse	 i	 fællesskaber	 og	 udførelsen	 af	 praktiske	

opgaver,	 hvilket	 biddrager	 til	 bevaringen	 af	 værdighed.	 Rollatoren	 fylder	 også	 socialt	 og	

symbolsk	 i	et	rum,	og	dette	kan	 forstås	gennem	rollatorbrugerens	kropslige	temporalitet,	

som	bliver	en	”desynchronisation”	i	forhold	til	andre.	De	er	derfor	i	fare	for	at	blive	en	ude-

af-synk	væren-i-verden,	hvilket	forstærker	måden	de	“gøres”	gamle	på.	
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SAMMENFATTENDE	KONKLUSION	

Nærværende	speciale	afdækker	aldring	som	fænomen	ud	fra	fire	tematikker:	ældrebilleder	

og	 aldersforståelser,	 alderskategoriseringer,	 døden	 som	 vilkår	 og	 den	 levede	 krop.	

Fænomenet	er	afdækket	 fra	den	enkeltes	perspektiv,	hvor	 fokus	har	været	på	personens	

erfaring	og	håndtering	af	at	leve	i	alderskategorien.		

Det	 første	 kapitel	 viser,	 at	 aldring	 konstrueres	 ud	 fra	 positive	 og	 negative	ældrebilleder;	

skræmmebilledet	og	glansbilledet.	Den	inhabile	og	inaktive	aldring	modstilles	overfor	den	

aktive	og	engagerede	aldring,	hvor	eksempelvis	den	femoghalvfems-årige	mand	fremsiger	

en	vise	på	femten	vers.	Han	bliver	beviset	på	den	vellykkede	aldring.	Analysen	viser,	at	begge	

slags	ældrebilleder	–	de	positive	og	de	negative	–	begrænser	og	konstruerer	aldring	som	et	

enten/eller,	hvilket	fjerner	nuancerne	og	undertrykker	andre	billeder	på	aldring.	Opdelingen	

af	 ældrebillederne	 har	 konsekvenser	 for	 personers	 håndtering	 af	 deres	 aldring.	 Nogle	

personer	håndterer	det	ved	at	gøre	oprør.	Vi	ser	en	kursist,	som	aktivt	vælger	at	deltage	i	et	

kursus	udendørs	på	trods	af,	at	hun	er	dårligt	gående	og	bruger	stok.	Det	bliver	en	bedrift	og	

en	strategi	for	at	modbevise	hendes	egen	og	andres	forståelse	af	skræmmebilledet.	

I	afsnittet	om	aldersforståelser	ses	det,	hvordan	forskellige	forståelser	af	alder	har	betydning	

for,	hvordan	personer	håndterer	deres	aldring.	For	at	bevare	definitionsmagten	over	deres	

aldring	og	bevare	værdighed	i	aldringen	anvender	de	forskellige	strategier.	Når	nogle	ironisk	

slører	informanternes	alder	med	en	yngre	alder,	tager	informanterne	ejerskab	over	deres	

alder	ved	at	opponere	mod	en	af-aldren	af	dem	og	tabuiseringen	af	den	høje	alder.	Andre	

tager	ejerskab	over	deres	høje	alder	ved	selv	at	anvende	en	ironisk	distance	til	alderen.	Andre	

står	ved	og	fremhæver	selv	deres	kronologiske	alder,	da	det	er	en	præstation,	de	er	stolte	af.	

Nogle	 informanters	 oplevede	 (fænomenologiske)	 alder	 stemmer	 ikke	 overens	med	deres	

kronologiske	alder.	Denne	diskrepans	opstår,	fordi	de	kategoriserer	høj	alder	og	aldring	som	

et	ældrebillede,	der	ikke	rummer	deres	selvbillede.	Som	en	informant	siger;	“Jeg	er	jo	stadig	

ung	indeni,	det	er	kun	udenpå,	at	jeg	er	blevet	gammel.”	

	

I	 andet	 kapitel	 ses	 der	 forskellige	 reaktionsmønstre	 og	 håndteringsstrategier	 på	

alderskategoriseringer,	når	informanterne	defineres	af	andre	på	måder,	som	ikke	stemmer	
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overens	med	deres	eget	selvbillede.	De	 forsøger	på	 forskellig	vis	at	opretholde	og	bevare	

retten	til	selv	at	definere,	hvilken	kategori	og	definition	de	identificerer	sig	med.	To	personer	

som	 umiddelbart	 er	 i	 samme	 ind-gruppe	 eller	 alderskategori,	 kan	 have	 forskellige	

opfattelser	 af	 deres	 aldring.	 Når	 der	 foreligger	 en	 diskrepans	 mellem,	 hvordan	 den	 ene	

overfor	den	anden	definerer	aldring,	resulterer	det	i	en	forsvarsstrategi	med	henblik	på	at	

forsvare	 retten	 til	 at	 definere	 egen	 jeg-identitet.	 En	 anden	 håndteringsstrategi	 for	 at	

generobre	definitionsmagten,	ses	ved	indtryksstyring	og	herved	benyttes	en	angrebsstrategi	

i	stedet	for	en	forsvarsstrategi.	Som	eksempel	ses	en	kursist,	der	forsvarer	sin	alderskategori	

ved	at	opstille	dikotomien	”unge	og	udvidende”	i	modsætningen	til	de	”ældre	og	vise”.		

Det	ses,	hvordan	nogle	informanter,	i	mødet	med	en	person,	som	udviser	kropstegn	

på	 aldring,	 fx	 nedsat	 syn,	 hørelse	 og	 mobilitet,	 oplever	 irritation	 og	 frustration,	 som	

håndteres	ved	anvendelse	af	angrebs-	og	forsvarsstrategier.	Det	skaber	en	ubalance,	når	en	

person,	som	udviser	kropstegn	på	aldring,	ikke	formår	at	mestre	sociale	hensyn	til	andre.	

Personen	 bliver	 repræsentant	 for	 den	 aldrende,	 som	 andre	 aldrende	 ikke	 ønsker	 at	

identificere	 sig	 med.	 Håndteringsstrategierne	 ses	 henholdsvis	 i	 måden,	 de	 tager	 stærkt	

afstand	 til	 personen	 ved	 at	 irettesætte	 og	 bagtale	 vedkommende	 bag	 deres	 ryg.	 En	 af	

forklaringerne	 bag	 håndteringsstrategierne	 kan	 findes	 i	 skræmmebilledet	 på	 aldring.	

Skræmmebilledet	udfordrer	deres	eget	selvbillede,	som	er	mere	i	tråd	med	glansbilledet	på	

aldring.		

		

Nogle	 af	 informanterne	 opponerer	 mod	 en	 kategorisering	 som	 ”ældrebyrden”.	 Som	 en	

informant	 udtrykker:	 ”-	 jeg	 springer	 op	 som	 en	 blæksprutte,	 hvis	 du	 siger	 ’ældrebyrden’.”	

Oppositionen	skyldes	modstand	mod	at	blive	set	som	en	byrde	for	samfundet	i	kontrast	til	

at	 være	 den	 aktive	 og	 selvforsørgende	 samfundsborger,	 som	det	 hidtidige	 arbejdsliv	 har	

været	 et	 bevis	 på.	 I	 det	 aktive	 “seniorliv”	 bliver	 det	 at	 bidrage	 med	 f.eks.	 frivilligt-	 og	

foreningsarbejde	 ydermere	 argumentet	 for	 ikke	 at	 være	 en	 byrde	men	derimod	 ”det	 grå	

guld”.	 Igen	 ses	behovet	 for	at	definere	 sig	selv	og	 ikke	 føle	 sig	 fejlbedømt.	Retten	 til	 eget	

selvbillede	 bliver	 i	 sidste	 ende	 en	 bevarelse	 af	 værdighed.	 Hvad	 nogle	 frygter,	 ved	 ikke	

konstant	at	påtage	sig	et	væld	af	aktiviteter,	er	at	gå	i	stå	både	mentalt	men	også	kropsligt.	

Den	værdige	tilværelse	i	aldringen	er	den	aktive	tilværelse,	en	slags	væren-i-gang-etik	i	tråd	

med	 ældrebilledet	 af	 den	 vellykkede	 aldring.	 Fællesskabet	 på	 en	 højskole	 bliver	 også	
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katalysator	for	at	bevare	en	egen-værdi,	selvudvikling	og	ikke	mindst	et	bevis	på	at	opfylde	

en	væren-i-gang-etik	som	gør	informanterne	fortjent	til	”at	slå	hjernen	fra”.		

Endvidere	 er	 positivitet	 en	 håndteringsstrategi	 til	 at	 styre	 andres	 indtryk,	 herunder	

skræmmebilledet	 på	 aldring;	 en	 ”sur,	 gammel	 kone”,	 som	 en	 informant	 udtrykker	 det.	

Positivitet	bliver	en	 strategi	 til	 at	 gøre	 sig	 fortjent	 til	 andres	 samvær	og	en	 strategi	 til	 at	

opretholde	 den	 sociale	 balance.	 På	 den	 ene	 side	 betyder	 det,	 at	 nogle	 underspiller	 eller	

skjuler	deres	negative	følelser	og	tanker.	På	den	anden	side,	kan	positiviteten	også	spejles	i	

andres	 reaktion	 og	 smitte	 af	 på	 eget	 selvbillede.	 Slutteligt	 kan	 positivitet	 anvendes	 som	

strategi	 til	 at	 styre	 indholdet	 af	 ældrekategorien,	 for	 at	 undgå	 ensomhed,	 tage	

definitionsmagten	over	ens	egen	situation	og	opretholde	værdighed.		

I	krydsfeltet	mellem	kategorierne	aldring	og	køn	påvirkes	og	kønnes	informanternes	

handlemuligheder.	Blandt	kvindelige	og	mandlige	informanter	skabes	grænser	og	kønnede	

forestillinger	 mellem	 kategorien	 “mand”	 og	 “kvinde”	 i	 forbindelse	 med	 deres	 aldring.	

Eksempelvis	skaber	nogle	kvindelige	informanter	fortællingen	om	“ensomme	gamle	mænd,	

der	falder	sammen	uden	en	kvinde”.	Fortællingerne	påvirker	og	kønner	handlemulighederne	

for	informanterne.	Det	ses	eksempelvis,	når	en	mandlig	informant	fremhæver,	hvem	der	får	

lov	til	at	tale	og	tage	plads	i	en	social	sammenhæng.		

		

I	tredje	kapitel	vises	det,	hvordan	tab	af	betydningsfulde	andre	er	et	uundgåeligt	vilkår	i	en	

aldrendes	hverdagsliv.	Den	sorg,	der	følger	med	disse	uundgåelige	tab,	misforstås	jævnligt	

af	andre,	og	det	vidner	om,	at	sorgen	bliver	behandlet	som	en	andenrangssorg.	Tabet	har	

betydning	for,	hvordan	de	efterladte	organiserer	deres	hjem,	hvordan	de	skaber	tryghed	i	

hverdagen,	 og	 hvordan	 de	 bygger	 deres	 liv	 op	 igen	 for	 at	 komme	 videre	 mentalt	 og	

eksistentielt.	Når	man	eksempelvis	mister	en	partner,	kan	det	ende	med	et	dobbelttab,	hvor	

man	 udover	 at	 miste	 partneren,	 også	 mister	 adgangen	 til	 visse	 fællesskaber.	 Som	 en	

informant	udtrykker	det:	”	(…)	nu	har	jeg	jo	ikke	nogen	partner,	og	jeg	kan	ikke	gå	til	tango	

selv,	 fordi	 det	 kan	 man	 ikke.”	 Den	 manglende	 adgang	 til	 tidligere	 fællesskaber	 kan	 dog	

afstedkomme	en	søgen	mod	andre	fællesskaber,	som	på	en	højskole	eller	et	aktivitetscenter,	

hvor	den	”nye”	tilværelse	kan	deles	med	andre	”ligesindede”.	
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I	fjerde	kapitel	ses	det,	hvordan	den	levede	krop	bliver	gjort	til	en	risikokrop	af	andre,	samt	

hvordan	dette	syn	på	kroppen	internaliseres.	Idealet	om	den	vellykkede	aldring	er	den	aktive	

krop,	hvorimod	risikokroppen	er	den	 ikke-fungerende	krop,	som	synliggøres	 i	det	øjeblik	

hvor	tab	af	kontrol	sker,	fx	ved	et	fald.	Erfaringen	med	den	aldrende	krop	er	en	krop,	der	

sættes	på	spil,	og	i	den	værdige	optræden	anvendes	aktivt	strategier	til	at	handle	på	trods	af	

og	med	sin	krop.	Her	får	hjælpemidler	en	central	betydning	for,	hvordan	kroppen	håndteres,	

fordi	den	muliggør	adgang	 til	 fællesskaber	 som	højskolen	og	aktivitetscentret.	Rollatoren	

fylder	 også	 socialt	 og	 symbolsk	 i	 et	 rum,	 og	 dette	 kan	 forstås	 gennem	 rollatorbrugerens	

kropslige	temporalitet,	som	bliver	en	”desynchronisation”	i	forhold	til	andre.	De	er	derfor	i	

fare	for	at	blive	en	ude-af-synk	væren-i-verden,	hvilket	forstærker	måden	de	“gøres”	gamle	

på.	
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PERSPEKTIVERING	

Mere	end	nogensinde	før	er	det	relevant	at	undersøge	personer	i	ældrekategoriens	erfaring	

og	håndtering	af	deres	aldring.	 Inden	for	gerontologisk	 forskning	er	der	en	tendens	til	at	

betragte	aldring	ud	 fra	et	unuanceret	blik,	hvor	aldring	bliver	sat	 i	relation	til	sygdom	og	

forfald.	 Nærværende	 speciale	 skriver	 sig	 ind	 i	 kritikken	 af	 den	 dikotomiske	 opdeling	 af	

negativ	og	positiv	aldring	(Blaakilde	2000;	Jerslev	et	al.	2017;	Katz	2001,	2005,	2015;	Twigg	

&	 Martin	 2015).	 Den	 multilokaliserede	 felt	 synes	 oplagt	 til	 at	 observere	 nuancerne	 og	

mangfoldigheden	i	måder	at	leve	med	sin	aldring.	Specialet	bidrager	til	vigtigheden	af	at	se	

ud	 over	 de	 ældrebilleder	 og	 -forståelser	 om	 positiv/negativ	 og	 vellykket/ikke-vellykket	

aldring.	 Der	 bør	 skabes	 et	 blik	 for	 den	 enkeltes	måder	 at	 håndtere	 aldring	 i	 hverdagen.	

Brugen	af	den	audiovisuelle	metode	og	den	resulterende	film	bidrager	med	en	viden	som	

afdækker	en	anden	side	af	den	levede	erfaring	med	aldring.	Gennem	de	sanselige,	æstetiske	

og	 materielle	 aspekter	 af	 håndteringsstrategier	 i	 dagligdagen	 ses	 det,	 hvor	 meget	 den	

aldrende	krop	fylder	i	det	sociale	liv.	

Pandemien	COVID-19	har	forandret	og	påvirket	både,	hvordan	vi	taler	om	“gamle”,	og	

hvordan	de	“tales	gamle”.	De	er	blevet	kategoriseret	som	én	gruppe,	“risikogruppen”,	hvor	

alle	over	60	år,	betragtes	som	værende	i	særlig	risiko	for	smitte,	uagtet	det	fysiske	helbred.		

Når	 betegnelsen	 “risikogruppen”	 præsenteres	 i	 medierne,	 genskabes	 og	 forstærkes	 det	

negative	 skræmmebillede	 på	 aldring.	Man	 kunne	med	 konstruktionen	 af	 “risikogruppen”	

forestille	sig,	at	kroppen	yderligere	konstrueres	som	en	risikokrop,	hvor	frygten	for	sygdom,	

potentiel	 død	 og	 tab	 af	 nære	 indlejres	 og	 internaliseres	 af	 personer	 i	 ældrekategorien.	 I	

forlængelse	 af	 specialets	 fokus	 på	 håndteringen	 af	 aldring	 er	 det	 i	 relation	 til	 COVID-19	

særligt	 relevant	 at	 kigge	 nærmere	 på,	 hvilke	 strategier	 personer	 i	 ældrekategorien	 har	

anvendt	i	håndteringen	af	kategorisering,	social	isolation	og	kroppen	under	pandemien.	
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Torsdag d. 22. august 2019 
 
 

Kære personale på Tangshave Bo- og aktivitetscenter. 

Tak for en meget varm velkomst i dag! 
Her er som aftalt lige en opsummering af vores projekt, og lidt om hvem vi er. 

 

Vi hedder Ida og Ingrid og er studerende ved Aarhus Universitet (under DPU i Emdrup, 
København). Vi er i gang med en kandidat i Pædagogisk Antropologi og har netop lige påbegyndt 
vores feltarbejde.  

Vores projekt omhandler den ældre befolkningsgruppe og i særlig grad, hvordan de ældre 
praktiserer deres alderdom. Vi er særligt interesserede i hvordan alderdom og fællesskab går 
hånd i hånd.  
Vi følger en borger, der kommer jævnligt i daghjemmet, herunder mandag og torsdag formiddag. 
Da vi ønsker at være tilstede, der hvor hun er, og i de aktiviteter hun indgår i, vil vi derfor også 
være tilstede hos jer og blandt de andre borgere de selvsamme dage. Det være sig til aktiviteter 
som udflugter, gudstjenester, træning, måltider og lignende. Vi vil være tilstede, ikke blot som 
observatører, men som Ida og Ingrid. Forstået på den måde, at vi hjælper til, hvor der er brug for 
det, evt. med praktiske ting. Vi sidder med og vi samtaler, da vi ønsker at ingen skal føle sig 
utilpasse ved vores tilstedeværelse. Vi er nysgerrige og vi stiller rigtig mange spørgsmål.  

Slutteligt skal det nævnes, at etik er noget af det vigtigste for os. Alle på Tangshave vil naturligvis 
blive anonymiseret, deriblandt stedet, personale samt borgere. Vi opererer indenfor GDPRs lov om 
databeskyttelse.  
Det skal nævnes, at vi planlægger at benytte os af audiovisuelle medier. Det være sig diktafon, 
filmkamera og kamera. I tilfælde af, at en borger eller personale indvilliger i at medvirke, 
indhentes en mundtlig og/eller skriftlig samtykkeerklæring. 

 

Kort fakta: 

- Datoerne for vores ophold på Tangshave er fra d. 26. august til og med d. 26. september 
- Formiddage fra ca. 09.30-12.00, mandag og torsdag.  
- Det kan hænde, at vi medbringer diktafon, filmkamera og kamera men behandler 

naturligvis dette med stor respekt for borgere og personale. Vores hovedfokus vil være på 
den involverede borger, som nævnt ovenfor. 

- Vi er tilgængelige med hjælp efter behov. 

 

Med venlig hilsen, 

Ingrid og Ida 

Ingrid: 40 35 25 39, Ingrid_grusje_holm@hotmail.com 

Ida: 26 19 77 44, Idascott1111@gmail.com 
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20. august 2019 

Idas tlf.nr.: 26197744  

Ingrids tlf. nr.: 40352539 

Idas e-mailadresse: idascott1111@gmail.com 

Ingrids e-mailadresse: ingrid_grusje_holm@hotmail.com 

 

 

 

Kære beboer(e) på Holmgade.  

  

Vi hedder Ingrid Grusje Holm og Ida Scott Ochsner.  

Vi er to studerende på Pædagogisk Antropologi under Aarhus Universitet. 

I perioden d. 21. august 2019 t.o.m. d. 30. september 2019 er vi på 

feltarbejde på jeres gade, da vi er optagede af, hvordan I oplever jeres 

alderdom.  

 

Vi er meget nysgerrige og håber, at I har lyst til at indgå i dialog med os 

omkring jeres hverdag – og at vi evt. må følge jeres dagligdag her på 

Holmgade. 

 

I vil se os gå rundt med et videokamera eller en diktafon i hånden, da 

vores feltarbejdet gerne skulle munde ud i et filmprodukt som led i vores 

speciale. Vi har selvfølgelig ikke nogen med på film eller lyd, som ikke 

ønsker dette.  

 

Med venlig hilsen, Ida & Ingrid. 
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Dato: 18.09.19 

 
Side 1/3  

Samtykke til behandling af personoplysninger 
 
Dataansvarlige studerende: Ingrid Grusje Holm og Ida Scott Ochsner 
 
Titel på projekt/opgave/speciale: Kulturelle forestillinger om fællesskabets betydning i 
alderdommen 
 
Vejleder på projekt/opgave/speciale:  
 
Beskrivelse af projektet, herunder formålet med databehandlingen og hvilke person-
oplysninger der behandles:  
 
Som led i vores kandidatuddannelse i Pædagogisk Antropologi ved Aarhus Universitet 
i Emdrup, foreligger et tre måneders feltarbejde fra midt august til midt november 
2019. Den genererede empiri skal munde ud i en feltrapport i december 2019, samt 
vores speciale i juni 2020. Som fremgangsmåden for dataindsamling i projektet vil vi 
gøre brug af deltagerobservation, nedfældet i feltnoter, interview, samt audiovisuelle 
medier, herunder film, foto og lydoptagelse. Denne data vil blive opbevaret samt be-
handlet til brug i analyse. Konkret vil projektet udformes i et speciale og i den forbin-
delse vil vi lave et audiovisuelt produkt.  

Da vi har søgt fondsmidler hos Fonden Ensomme Gamles Værn, vil vi i til-
fælde af en tildeling af fondsmidler offentliggøre vores speciale på deres hjemmeside: 
www.egv.dk. Informanten vil blive citeret og omtalt i anonymiseret form i det færdige 
speciale. Dette med undtagelse af audiovisuelle medier, hvor informanten vil fremstå 
uanonymiseret, dvs. De vil optræde med deres person og/eller stemme. Det skal un-
derstreges, at vi som studerende forpligter os på de etiske retningslinjer ifølge Aarhus 
universitet, vedrørende ansvarlig forskningspraksis: https://www.au.dk/filead-
min/www.au.dk/forskning/Udkast_til_AU-politik.pdf 
 
 
 
Jeg giver hermed samtykke til at ovennævnte studerende må behandle oplysninger om 
mig i forbindelse med sin uddannelse på Aarhus Universitet. Mine personoplysninger 
vil indgå i ovennævnte projekt/opgave/speciale. Jeg giver samtykke til, at: 

• mine oplysninger må behandles i opgaven/projektet/specialet 
• mine oplysninger må videregives til en eller flere studerende, som skriver op-

gaven /projektet eller specialet i fællesskab. De studerende har fælles dataan-
svar 

• mine oplysninger må videregives til Aarhus Universitet og til en eventuel eks-
tern censor i forbindelse med vejledning og bedømmelse 

• mine oplysninger må offentliggøres i anonymiseret form i forbindelse med of-
fentliggørelse af projektet eller specialet.  
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