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2NSPH SAMTALSÖVNINGAR DELTAGARE

TRÄFF 1
LÄRA KÄNNA VARANDRA OCH HUR DET VARIT UNDER DET SENASTE ÅRET

Under denna träff kommer vi få chans att bekanta oss med 
varandra och prata om hur det varit för oss under det senaste året.

 STEG 1  PRAKTISKA DETALJER OM SAMTALET
• Träffen är ungefär två timmar och vi bryter för fika halvvägs

• Du får själv välja hur mycket du vill dela med sig av. Om det kommer 
en fråga som du inte vill svara på kan du säga ”pass”.

 STEG 2  EN PRESENTATIONSRUNDA
• Vad du heter

• Var du bor 

• När och var du är född 

• Berätta om när du trivs som bäst

EXEMPEL: Jag heter Zarah, jag bor i Växjö, jag föddes 1983 
i Stockholm och jag trivs som bäst när jag dansar 
eller är ute i naturen

samtalsövning_sv_deltagare.indd   2samtalsövning_sv_deltagare.indd   2 2022-09-16   15:192022-09-16   15:19



3NSPH SAMTALSÖVNINGAR DELTAGARE

 STEG 3  LÄRA KÄNNA-FRÅGOR 
Fundera kring varje fråga på egen hand i någon minut. Därefter får var 
och en berätta.

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Hur ser en vanlig vecka ut för dig?

• Hur spenderar du din tid just nu? Finns det något särskilt du vill göra 
framöver?

• Vilka identiteter känner du att du har? Det kan till exempel vara farmor, 
företagsledare, fotbollsspelare eller konstnär.

• Vad tycker du är viktigt att andra vet om dig?

• Varför vill du vara med i denna grupp och prata om olika teman om att 
åldras och må bra?

OM TID FINNS KAN SAMTALET FORTSÄTTA UTIFRÅN DESSA FRÅGOR:
• Vilka viktiga personer finns i ditt liv?

• Vilka intressen har du? Hade du några andra intressen när du var 
yngre?

• Finns det någon samhällsförändring eller nyhetshändelse som du 
minns särskilt eller som har påverkat dig?

• Vad är du tacksam över just nu? 

 STEG 4  HUR DET VARIT UNDER DET SENASTE ÅRET
Under detta steg kommer vi prata om hur det varit för oss under det 
senaste året. 

Fundera kring varje fråga på egen hand i någon minut. Därefter får var 
och en berätta.

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Vilka särskilda händelser har du med dig från det senaste året?  

Både bättre och sämre.

• Är det något som har gjort att du behövt förändra din vardag  
och i så fall hur?

• Har du märkt att ditt eget eller andras mående förändrats?

• Har du haft några särskilda strategier för att hantera senaste årets 
händelser?
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 STEG 5  AVSLUTNINGSRUNDA 
Nu är det dags att avrunda dagens samtal med en runda där alla ger  
en avslutande reflektion. Utgå gärna från frågorna:

• Vad tar du med dig från dagens träff? 

• Är det något annat du vill dela med dig av?

 STEG 6  AVSLUTANDE INFORMATION
Vi avslutar med att gå igenom om tid, plats och tema för nästa träff. 

REFLEKTERA GÄRNA I SKRIFT:
Om du vill får du gärna ta några minuter efter samtalsträffen för en 
egen reflektion i skrift. Det kan vara ett bra sätt att själv få reflektera över 
upplevelsen av samtalen, samt fungera som ett minnesstöd inför nästa 
träff.  

Tack för idag!
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TRÄFF 2
OM ATT ÅLDRAS

Under denna träff kommer vi att prata om att åldras, tankar kring 
åldrande och vad det innebär för er.

 STEG 1  PRAKTISKA DETALJER OM SAMTALET
• Träffen är ungefär två timmar och vi bryter för fika halvvägs.

• Du får själv välja hur mycket du vill dela med sig av. Om det kommer 
en fråga som du inte vill svara på kan du säga ”pass”.

 STEG 2  EN INCHECKNINGSRUNDA
Vi börjar med en samtalsrunda där alla får svara på:

• Vad du heter 

• Nämn något som gör dig glad

• Om du haft någon fundering sedan förra samtalsträffen
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 STEG 3  SAMTAL OM ATT ÅLDRAS 
Under detta steg ska vi prata om vad det innebär att åldras. Fundera kring 
varje fråga på egen hand i någon minut. Därefter får var och en berätta.

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Vad innebär det för dig att åldras?

• Har du märkt någon skillnad i hur du blir behandlad av omvärlden ju 
äldre du blivit?

• Har du upplevt att du blivit diskriminerad med anledning av din 
ålder? I så fall, hur?

• Vad är det mest utmanande med att bli äldre? 

• Finns det något du känner att du saknar?

OM TID FINNS KAN SAMTALET FORTSÄTTA UTIFRÅN DESSA FRÅGOR:
• Varför tror du att många undviker ordet ”gammal” och hellre säger 

”äldre”?

• Har du gått i pension? Om ja, hur var det för dig att bli pensionär?  
Om nej, hur tänker du kring att bli pensionär?

 STEG 4  FORTSATT SAMTAL OM ATT ÅLDRAS
Under detta steg kommer vi att fortsätta samtalet om att åldras. 

Läs texten och frågorna nedan. Fundera kring varje fråga på egen hand i 
någon minut. Därefter får var och en berätta.

TEXT ATT LÄSA:
Följande är ett utdrag från en studie om åldrande av Gene D. Cohen, 
amerikansk psykiatriker och pionjär inom geriatrisk forskning:

”Det finns möjligheter med åldrandet som inte lika ofta talas 
om som de negativa delarna. Till exempel är hjärnan mer 
flexibel och anpassningsbar är man tidigare trott. Den kan 
bilda helt nya hjärnceller. Äldre hjärnor kan också behandla 
information på ett sätt som dramatiskt skiljer sig från yngre 
hjärnor.”

 Källa: Cohen, 2015.  
 Den mogna människan:  
 kraften i den åldrande hjärnan
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FRÅGOR ATT PRATA OM:

• Vad är enligt dig det bästa med att åldras?

• Vad har varit dina viktigaste lärdomar genom livet?

• Vad känns viktigt för dig att dela med dig av till dina yngre 
medmänniskor?

OM NI HAR TID ÖVER KAN NI FORTSÄTTA SAMTALET  
UTIFRÅN DESSA FRÅGOR:
• Har du några särskilda strategier för att åldras och må bra?

• Vilka tankar har du om livets mening? 

• Tror du det är lättare för en äldre vuxen än för en ungdom att ta sig 
igenom jobbiga händelser? 

 STEG 5  AVSLUTNINGSRUNDA
Nu är det dags att avrunda dagens samtal med en runda där alla får ge en 
avslutande reflektion. Utgå gärna från frågorna:

• Vad tar du med dig från dagens träff? 

• Är det något annat du vill dela med dig av?

 STEG 6  AVSLUTANDE INFORMATION
Vi avslutar med att gå igenom om tid, plats och tema för nästa träff. 

REFLEKTERA GÄRNA I SKRIFT:
Om du vill får du gärna ta några minuter efter samtalsträffen för en 
egen reflektion i skrift. Det kan vara ett bra sätt att själv få reflektera över 
upplevelsen av samtalen, samt fungera som ett minnesstöd inför nästa 
träff.  

Tack för idag!
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8NSPH SAMTALSÖVNINGAR DELTAGARE

TRÄFF 3
OM HUR VI MÅR

Förra träffen pratade vi om att åldras. Under denna träff kommer 
vi att prata om att må bra och att inte må så bra. 

 STEG 1  PRAKTISKA DETALJER OM SAMTALET
• Träffen är ungefär två timmar och vi bryter för fika halvvägs

• Du får själv välja hur mycket du vill dela med sig av. Om det kommer 
en fråga som du inte vill svara på kan du säga ”pass”.

 STEG 2  EN INCHECKNINGSRUNDA
Vi börjar med en samtalsrunda där alla får svara på:

• Vad du heter 

• Hur du mår idag

• Om du haft någon fundering sedan förra samtalsträffen
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9NSPH SAMTALSÖVNINGAR DELTAGARE

Valfritt  STEG 3  FÖRELÄSNING 
Här finns möjlighet att lyssna till en föreläsning på temat. 

Efter föreläsningen kan vi ha en runda där var och en får reflektera kring 
vad vi precis fått lyssna till.

 STEG 4  SAMTAL OM ATT MÅ DÅLIGT
I detta steg ska vi prata om hur det är att må dåligt. Fundera själv på 
frågorna nedan i några minuter. Håll därefter en runda eller ett öppet 
samtal där var och en får berätta. 

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Vi har många erfarenheter bakom oss och kan säkert dra oss till 

minnes hur det varit när det inte fungerat så bra i livet, när det känns 
som att allt går emot en och när man mår dåligt. Hur är det när det är 
dåligt? Vad är det som inte fungerar när man mår dåligt?

• Hur märker man att man inte mår helt bra i själen?

• Är det något som har fått dig att känna dig låg, stressad eller orolig  
på sistone?

• Brukar du berätta för andra när du inte mår helt bra?

• Finns det något som är svårt att prata med närstående om?

• Tror du att det är vanligt att känna skam över att man ibland mår 
dåligt?

• Vad är dina tankar kring ensamhet och vad tänker du att ensamhet 
kan leda till?

• När du stött på svårigheter i livet, vad har gett dig kraft att hantera 
dem?

 STEG 5  SAMTAL OM ATT MÅ BRA
Under detta steg ska vi prata mer om att må bra. Fundera själva i några 
minuter. Håll därefter en runda eller ett öppet samtal där var och en får 
berätta. 

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Nu ska vi prata om hur det är varit när det har fungerat bra i livet.  

När allt flutit på och vi mått helt okej. Hur är det att må bra?  
Vad är det som fungerar då?

• Vad är det som skapat förbättring i livet för dig?

• Hur tycker du det är att prata med olika människor om hur du mår?
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 STEG 6  AVSLUTNINGSRUNDA
Nu är det dags att avrunda dagens samtal med en runda där alla får  
ge en avslutande reflektion. Utgå gärna från frågorna:

• Vad tar du med dig från dagens träff? 

• Är det något annat du vill dela med dig av?

 STEG 7  AVSLUTANDE INFORMATION
Vi avslutar med att gå igenom om tid, plats och tema för nästa träff. 

REFLEKTERA GÄRNA I SKRIFT:
Om du vill får du gärna ta några minuter efter samtalsträffen för en egen 
reflektion i skrift. Det kan vara ett bra sätt att själv få reflektera över upp
levelsen av samtalen, samt fungera som ett minnesstöd inför nästa träff.  

Tack för idag!
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TRÄFF 4
OM FRAMTIDEN 

Under förra träffen pratade vi om att må bra och att inte må så 
bra. Denna träff kommer vi prata om framtiden och vad som 
behövs för att gå från det som är dåligt till något bättre.

 STEG 1  PRAKTISKA DETALJER OM SAMTALET
• Träffen är ungefär två timmar och vi bryter för fika halvvägs

• Du får själv välja hur mycket du vill dela med sig av. Om det kommer 
en fråga som du inte vill svara på kan du säga ”pass”.

 STEG 2  EN INCHECKNINGSRUNDA
Börja med en samtalsrunda där alla får svara på:

• Vad du heter 

• Hur du mår idag
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12NSPH SAMTALSÖVNINGAR DELTAGARE

 STEG 3  ÅTERKOPPLING TILL FÖRRA TRÄFFEN
Vi tittar på de gemensamma anteckningarna från förra träffen och håller 
sedan en runda där var och en får säga något utifrån följande frågor:

• Hur kändes samtalet sist? 

• Har du haft någon fundering sedan förra samtalsträffen?

• Är det något som du vill lägga till eller ändra på pappret från förra 
träffen?

 STEG 4  SAMTAL OM ATT FRAMTIDEN
Nu ska vi prata om framtiden. Fundera på frågorna nedan själva i några 
minuter. Håll därefter en runda eller ett öppet samtal där var och en får 
berätta. 

FRÅGOR ATT PRATA OM:
• Hur ser du på din framtid?

• Finns det något du längtar efter (stort som smått)? 

• Finns det något som väcker oro med framtiden?

• Har du några särskilda förhoppningar om framtiden?

• Är det något som behöver förändras, eller fortsätta vara som det är,  
för att framtiden ska bli som du vill? 

• Är du nöjd med det stöd du får idag? Skulle du vilja ha det på något 
annat sätt i framtiden?

OM TID FINNS KAN SAMTALET FORTSÄTTA UTIFRÅN DESSA FRÅGOR:
• Vad skulle du behöva, eller har du behövt, för att ta dig från det dåliga 

till det bra? 

• Är det något du skulle vilja förändra i samhället för att andra ska få det 
bättre?

Valfritt STEG 5  INFORMATION FRÅN ANDRA VERKSAMHETER
Här finns möjlighet att lyssna till vad andra verksamheter har att erbjuda.

 STEG 6  AVSLUTNINGSRUNDA
Nu är det dags att avrunda dagens samtal med en runda där alla får ge en 
avslutande reflektion. Utgå gärna från frågorna:

• Vad tar du med dig från dagens träff och från ditt deltagande i 
samtalsgruppen under dessa tillfällen?
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• Har du lärt dig något nytt om dig själv?

• Vill vi träffas igen men utan ledare? I vilket sammanhang? Ska vi byta 
kontaktuppgifter? 

 STEG 7  AVSLUTANDE INFORMATION
Idag var den sista träffen för denna samtalsgrupp. 

REFLEKTERA GÄRNA I SKRIFT:
Om du vill får du gärna ta några minuter efter samtalsträffen för en 
egen reflektion i skrift. Det kan vara ett bra sätt att själv få reflektera över 
upplevelsen av samtalen och att samla eventuella tankar som uppkommit.  

Tack för idag och de träffar som varit!
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