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Kapitel 3

1:ANDRE MENNESKER

INTRODUKTION

En samtænkning af ældres boligsituation og børns hverdagsinstitution vil betyde at 
generationer mødes, og at der vil opstå nye relationer og former for samvær. Dette 
kapitel, ”1:Andre mennesker” handler derfor om det samvær, der opstår når genera-
tioner mødes.  
Jeg ser kort på hvilke genrationsmøder, der allerede findes i dag, og hvorfor “Genera-
tioner bør mødes”.  I en kategorisering af møderne introducerer jeg de forskellige typer 
af møder og de “Tre dimensioner”, bruger jeg som et værktøj, til at analysere hvilke 
forhold der er på spil for det enkelte møde. Mit feltarbejde under opgaveforløbet er 
planlagt efter forskellige typer af generationsmøder, således at jeg arbejder med tre 
meget forskellige eksempler; “Ro møder kaos” indeholder min observation i børnehav-
en Højgården, hvor ældre møder børn, og “Milde Moses” handler om min observation 
på Betaniahjemmet, hvor børn besøger ældre. Afsnittet “Echange intergénérationnel” 
handler om min observation på Residence L´Abbaye i Paris, hvor børn og ældre mødes 
i hverdagen. Sluttelig vil jeg i afsnittet “Refleksion” ridse mine tanker op for, hvilke 
faktorer der er på spil, når man skaber møder mellem generationer. 
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ECHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Plejehjemmet og vuggestuen “Résidence de l’Abbaye” lægger i Paris´ forstad Saint Maur des 
Fossés. Plejehjemmet har 209 beboere, der bor i individuelle “lejligheder” på 22 m2 og med 
adgang til en lang række fælles opholdsrum og andre faciliteter. Plejehjemmet er bygget 
sammen med en vuggestue, som i hverdagen fungerer som en vigtig del af huset. Vuggestuen 
har 14 børn ialt, i alderen 1 1/2 år til 3 år. Beboere og vuggestuebørn deler alle faciliteter, 
lige fra restauranten til vaskeriet. Projektet om det intergerationelle arbejde hvor børn og 
ældre deler en hverdag er mere end ti år gammelt og er et ud af fire projekter i Paris, hvor 
man bevidst arbejder med at skabe en hverdag, hvor børn og ældre er sammen.

OBSERVATION - RUMLIGE RUM

Da jeg træder ind i Résidence de l’Abbaye, træder jeg ind i en foye med plads til ophold, 
reception og indgang til bygningens teater. Teatret er åbent for hele byen, og der afholdes 
forestillinger og koncerter i en lang række forskellige genre for på denne måde at trække 
byens mangfoldighed ind i bygningen. Til venstre for teatret er der en kort bred gang, der 
fører ned til vuggestuen. Gangen tiltrækker beboerne med sine skiftende udstillinger, der 
i denne måned består af collager af pap, maling og udklip - collager børnene har lavet med 
hjælp fra de ældre beboere i huset.

Ved siden af receptionen er der et af bygningens store samlingsrum, kaldet atriummet. Atri-
ummet er er dobbelthøjt rum med en stor buet glasvæg, der vender sig ud mod en af de fælles 
haver og den store hovedindgang til komplekset. Rummet har plads til ophold, og da der står 
borde og stole i forskellige opstillinger, og et af første sals store opholdsrum trækker sig ud 
til en balkon for atriummet, således at første sal også bliver en del af rummet. Rummet bliver 
i det daglige brugt til en lang række aktiviteter som workshops, foredrag, samlingssted etc. 

Fortsætter man lidt henad gangen møder man en række butikker samt plejefaciliteter, der 
fordeler sig i varierende rum størrelser. Gangen her er bred og dobbelthøj, således at det 
nærmere fungerer som en mindre gågade. For enden ad gangen kommer man til en stor 
resaturant med hvide duge og store glaspartier ud mod haven.  Her spiser børnene og de 
ældre beboere hver dag. Børnene sidder ved et langbord med to ledige pladser til de ældre 
der skulle have lyst til at spise sammen med dem.

Tager man elevatoren op til de tre andre etager, kommer man til den egentlige beboelse. Her 
er det bemærklsesværdigt at gangforløbende virker forholdvist korte, idet der ofte er mindre 
fælles opholdsrum, der er trukket ud til facaden, hvilket bidrager til brud af gangforløbet, 
samt at et væld af dagslys falder ind i gangen. Det er tydeligt, at man ved bygningen af Rési-
dence de l’Abbaye har prioritetert det fælles ophold til gengæld for de private boliger, der er 
relativt små med deres 22 m2. Til gengæld er der overalt også i de private boliger meget højt 
til loftet, hvilket bidrager til at rummene føles større, og det er behageligt at være i alle rum.

Foto taget fra indgangen til det samlede kompleks - Résidence de l’Abbaye Gangen der fører til vuggestuen Mindre ophold på beboelsesetagen “Atriummet” - fælles samlingssted
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OBSERVATION - COLLAGER

Tre børn på ca. 3 år kommer løbende ned ad gangen. De holder alle fast i et lille rullebord, 
hvor papir, farver og klistermærker ligger klar, til når de skal lave collager. De griner højlydt, 
hvilket får de ældre, der sidder ved et lille bord til at kigge op. Pædagogen kommer løbende 
efter børnene og får dem stoppet netop foran de ældres bord. Pædagogen siger goddag til de 
ældre og forklarer, at de netop skal i gang med at lave collager, og måske nogle af de ældre vil 
hjælpe til? De ældre skal desværre til et andet arrangement i dag, men siger at de endelig må 
komme forbi i morgen. Børnene fortsætter med pædagogen over til elevatoren. Her tager de 
elevatoren til anden sal, en etage med de ældres private boliger. I det fælles opholdsrum går 
de over til et bord, hvor en ældre dame er i færd med at spise morgenmad. Må vi sætte os her 
og lave collager? spørger pædagogen. Damen, der tydeligvis er meget funktionsnedsat og har 
svært ved at spise sin mad, smiler og nikker. Børnene sætter sig ved bordet og da de ser, at 
damen er ved at spise, bliver også de sultne. Børnene får hver en mad, og nu sidder de alle fire 
og spiser sammen. Da de har spist, får børnene hver et papir, mens farver og klistermærker 
lægges frem på midten af bordet. Nu går arbejdet i gang, og børne gør sig stor umage. Mens 
børnene arbejder, siger pædagogen hej til de 6 ældre beboere og plejeren, der også sidder i 
opholdsrummet. De bliver spurgt om de kunne tænke sig at hjælpe til og en enkel melder sig 
og sætter sig ved bordet hos børnene og den ældre kvinde. Mens børnene arbejder, begynder 
en dement kvinde at synge højlydt. Børnene smiler bare og fortæller, at hun elsker at synge. 
Sådan er det altid, forklarer de. 

OBSERVATIONEN I FORHOLD TIL DE TRE DIMENSIONER
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Når jeg indsætter aktiviteter og handlinger for denne observation i diagrammet for de tre 
dimensioner, er det tydeligt at se, at aktiviteterne er meget diferentierede både i forhold til 
aktivitetsniveau, intimitetsniveau og fællesskabets størrelse. 
Den første hændelse, hvor børnene løber på gangen, er et eksempel på et dagligdagsmøde, 
som sker i et forholdvist offentlig rum, da gangene i stueetagen er et åbent og tilgængeligt 
sted for alle - også for byens borgere. Mødet har et højt aktivitetsniveau for børnene, hvori-
mod de ældre der blot sidder på gangen, har et lavere aktivitetsniveau. Mødet stiller ikke 
krav til de ældres aktivitets niveau, idet de blot kan sidde på gangen, gør det muligt for funk-
tionsnedsatte ældre at tage del i mødet. Desuden kræver mødet heller ikke så store psykiske 
resourcer, idet de blot snakker kort sammen, og børnene så fortsætter videre. Børnene har et 
fællesskab, idet de tre børn løber sammen og på denne måde er i færd med en leg. To ældre 
sidder sammen og har tydeligvis også et fællesskab. I det korte øjeblik pædagogen stopper 
børnene foran de ældre, opstår der et mere direkte møde, hvor de alle er en del af det samme 
fællesskab et kort øjeblik og mødet bliver mere direkte mellem børnene og de ældre. 
Da børnene spiser sammen med den ældre dame i det lille fælles opholdsrum, er rummet 
i kraft af sin størrelse og placering på beboelsesetagen mere privat og har en højere grad af 
intimitet. Intimitetten bliver yderligere 
forstærket ved at de sidder ved samme 
bord og på den måde opstår der nærm-
est automatisk et fællesskab mellem 
børnene og den ældre dame. Mens de 
spiser, sidder de andre ældre, som sidder 
ved borde og sofaer rundt omkring i 
lokalet, og ser og lytter til de andres 
aktiviteter. På den måde opstår der et 
sansemøde, hvor de ældre kan fortsætte 
med deres aktiviteter og samtidig være 
en del af det fællesskab, der opstår. 
Da børnene går i gang med at lave 
collager, kommer en ældre over og 
hjælper til. Her har børnene og den 
ældre stort set samme aktivitetsniveau, 
og mødet bliver meget direkte. Denne 
type møde kræver derfor en del ressou-
rcer af den ældre.
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OBSERVATION - SANG OG DANS

Hver måned er der en række planlagte aktiviteter, som annoceres på en tavle og i en 
brochure. Alle aktiviter har fokus på møder mellem generationer. I dag er det musik og dans 
til en række kendte franske sange. Aktiviteten starter kl. 11, og en pædagog tager derfor 
en mindre gruppe børn med over i det store åbne rum, der kaldes atriummet. Rummet er 
meget centralt i bygningen og er dobblet højt med en balkon, der binder det sammen med 
første sal. Normalt står der borde med stole over det hele, men i dagens anledning er et 
par borde skubbet til side, og stolene er sat op i en cirkel. Der er dukket 9 ældre op for at 
være med i dagens aktivitet. Nogle er beboere på plejehjemmet, andre kommer udfra og er 
tilknyttet stedet aktivitets center. En musik pædagogog starter musikken og går i gang med at 
danse med børnene. Nogle af de ældre rejser sig og danser med, mens andre bliver siddende 
på deres stol, kigger på og klapper i takt med musikken. Både børn og ældre lever sig ind i 
dansen, og der bliver både danset individuelt og i cirkel. Alt i alt danses der til 6 sange, og 
herefter er alle trætte, og det er tid til at spise frokost.
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OBSERVATIONEN I FORHOLD TIL DE TRE DIMENSIONER

Når dette møde ses i forhold til det 
analytiske diagrams tre dimensioner, 
springer det først og fremmest i øjnene, 
at mødet foregår i et forholdvist offen-
tligt rum. Dette er planlagt på forhånd, 
idet lydende fra musikken og børnenes 
og de ældre sang og grin via det åbne 
rum atriummet spreder sig videre ud i 
bygningen, og på denne måde også er 
til glæde for andre, end blot dem der 
deltager direkte i mødet. Mødet er også 
meget fælleskabsorienteret, hvilket 
understreges af, at stolene på forhånd 
er sat i en cirkel, så alle kan være med 
på lige fod. Aktivitetesniveauet er vari-
erende for deltagerne. Dansen, som 
har et højt aktivitets niveau, er både for 
børnene, pædagogerne og de ældre, 
der vil og kan. Andre bliver siddende på 
stolene og er mere med som tilskuere. 
Dog er de tydeligvis en del af fælless-
kabet og får øjekontakt med dem, der 
danser. 

NÅR BØRN OG ÆLDRE MØDES

Til forskel fra eksemplet fra Højgården hvor ældre møder børn, og Betaniahjemmet hvor 
børn møder ældre, som begge er eksempler på planlagte møder, var det i mine observationer 
af Résidence de l’Abbaye helt tydeligt, at børn og ældre mødes som en naturlig del af hverda-
gen. Ved mine observationer hos Résidence de l’Abbaye overraskede det mig, hvor integreret 
det intergenerationelle arbejder faktisk var. Det var helt naturligt, at børnene og de ældre var 
sammen, ikke bare når det var planlagt, men som en helt almindelig hverdagssituation, der 
ofte opstod af sig selv, for eksempel som da børnene spiste morgenmad med den gamle dame. 
Det var tydeligt for mig, at lederen af både vuggestue og plejehjem havde stor betydning 
for at sikre det intergenerationelle arbejde. Der var et stort fokus på, hvordan man arbejd-
ede med det pædagogisk, og derfor forventedes ansatte på både plejehjem og vuggestue at 
bidrage til at fremme relationerne mellem generationerne.



86 87

K
A

PI
TE

L 
4 

- 
EU

TO
PI

A
ER

RUMLIG ORGANISERING

De fysiske omgivelser og følelsen af ejerskab til disse har en stor betydning for, at møderne 
opstår naturligt. Rummene bliver anset for at være alles, og selv gangforløbende på etagerne 
for de private boliger er åbne for børnene -her er selv løb tilladt. Når børn og ældres mødes, 
fungerer det rigtig godt, at man på den ene side har et privat rum, hvilket for børnenes 
vedkommende er et lille rum, der primært er forbeholdt vuggestuen, og for de ældres 
vedkommende deres private bolig, som er det sted hvor den ældre kan trække sig tilbage. 
På den anden side er resten af bygningens rum “fællesrum” der er til deling mellem ældre og 
børn, og der opstår derfor en naturlig omgang mellem generationerne. 

Bygningen som fysisk ramme for mødet mellem generationer er planlagt og fungerer som 
mange andre større plejeboligkomplekser, hvor stueetagen primært består af fælles funk-
tioner, og de øvrige etager består af de private boliger og fælles opholdsrum. Det slående er 
bygningens åbenhed, som understøtter følelsen af, at det er tilladt for børnene at færdes i hele 
bygningen. Helt konkret stod stort set alle døre åbne, og de fælles opholdsrum havde typisk 
flere store åbninger både mod gangforløbende samt haveanlægget. Bygningen var yderligere 
bearbejdet i snittet, hvor der også er arbejdet med de rumlige sammenhænge. Flere steder er 
der dobbelthøje rum og ”balkoner”, der gør det muligt at se ned på livet i de store fællesrum, 
og desuden var der arbejdet meget med kig fra et rum til et andet. Dette virkede som en form 
for rumlige overlap, hvor funktioner og rum på en gang var definerede og alligevel overlap-
pede hinanden. Alt dette bidrog til, at det faldt naturligt for at børnene bevæge sig rundt i 
bygningen, og at de ældre kunne følge med i aktiviteterne og få lyst til at deltage. 
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REFLEKSION

Mine observationer på hhv. børnehaven Højgården, plejehjemmet Betaniahjemmet og 
Résidence de l’Abbaye har sat mange tanker og overvejelser i gang. Det er blevet endnu 
tydeligere for mig, at børn og ældre får mange ting ud af at mødes. 
For børnenes vedkommende fik de i mødet med de ældre først og fremmest oplevelsen 
af ro og god tid. De ældre bidrog med nærvær og opmærksomhed, som tydeligt gav 
børnene en meget positiv oplevelse. Desuden fik børnene også et godt indblik i ældres 
liv og forståelse for, hvad det vil sige at være gammel. På den anden side bidrog børnene 
med liv og aktivitet til de ældre. Det var tydeligt, at børnenes leg, umiddelbarhed og 
selve det liv, der er omkring dem, bidrog med stor glæde hos de ældre. I mange situa-
tioner kunne den ældre hjælpe børnene, og der opstod en meget fin situation, hvor den 
ældre fik mulighed for at ”være noget for nogen”. 
Forskellen på de tre typer jeg har undersøgt; når ældre møder børn, når børn møder ældre og 
når børn og ældre mødes har været slående. Ved de to første typer er mødet baseret på et 
besøg, hvilket gør situationen og mødet mindre naturligt, hvorimod der i det ligevær-
dige møde, når børn og ældre mødes, var en naturlighed og selvfølgelighed over mødet. I 
dagens Danmark opstår mødet kun, hvis kommunen, institutionen og medarbejderen 
tager initiativ til det. Det kræver planlægning, og det er ofte et stort arbejde at få det 
arrangeret, hvorimod det på institutionen i Paris var en helt naturlig del af hverdagen, 
en slags selvfølge. Alene af den grund at de var under samme tag og delte funktioner, 
opstod der ofte små generationsmøder helt af sig selv.
Jeg mener derfor, at vi her i Danmark bør arbejde med at skabe mere naturlige møder 
mellem ældre og børn. Hvorfor ikke lægge ældres boliger og børns hverdagsinstitu-
tioner sammen? Hvorfor ikke dele rum og funktioner ligesom i Frankrig? Jeg tror, det 
vil kunne bidrage meget positivt til både vores børn og ældre. Jeg vil derfor i næste 
kapitel komme tættere på, hvordan vi kan få børn og ældre til at mødes. Med Sølund 
som eksempel vil jeg stille forslag til organiseringen af bygningen, samt hvordan funk-
tionerne kan bidrage til at skabe møder mellem generationer. 




