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En kvalitativ tilgang gennem livshistorien
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Ensomhed gennem livet 



5/21/2015 2

• Fænomenologisk sociologisk

• Livsløb og livshistorier

Forskningspositioner
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Interviews med fokus på:

• Den subjektive opfattelse af, hvad ensomhed er, 
hvordan den opleves og hvor den kommer fra

• Fortællinger  fra livshistorien for at belyse, de 
livsbetingelser som fører ensomheden med sig og 
som fastholder den 

Det kvalitative livshistoriske interview
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• Kvalitativt studie af 20 personer 30-50 år med tilbagevende 
og langvarige erfaringer med ensomhed

Fortæl for Livet – livshistoriefortælling i 
grupper af ældre
• Ensomhedsintervention for ældre med afsæt i 

livshistoriefortælling

Ensomhed midt i livet – livshistorier, erfaringer 
og mønstre
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”Det gør mig helt vildt frustreret og gør mig virkelig 
Palle alene i verden, at jeg ikke er i stand til at følge 
med min alder. At jeg ikke er den voksne mand, jeg 
burde være… Jeg føler mig virkelig bagud på point.”
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”Den ensomhed jeg sidder i, bunder i at jeg i en meget 
tidlig alder var meget alene. Så jeg lærte at være 
alene.”
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”Vi smuldrer, som min søster siger. Jeg er blevet godt 
behandlet i systemet – jeg får genoptræning og går til 
gymnastik og jeg møder nogle dejlige mennesker. Men 
venner får jeg ikke mere. Jo ældre man bliver, des 
vigtigere er det at have nogle at mindes og huske med”   
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Ensomhed er et individuelt komplekst og 
mangefacetteret fænomen som afhænger af livets 
betingelser

Konklusion
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Men med fællestræk på tværs af livsbetingelser

Uoverenstemmelse mellem de relationer man 
har og dem man har socialt behov for
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Undersøger man ensomhed, bør man tage højde for 
det liv og de livsbetingelser mennesker står overfor.

Livsfase udgør her et vigtigt element. 

Tak for jeres opmærksomhed


