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Beboernes kogebog 

Talerør for beboerne. 

● Ønsker til mad 

● meninger 

● et ansigt ud ad til. 

 

Inspirationskilde for personalet. 

● Personlige positive samtaler 

● beboernes værdier 

● beboerens interesser. 

 

Kilde til tryghed for pårørende. 

● Viden om naboer. 

● naturlig interesse. 

http://www.madmedhistorie.dk/


Beboernes kogebog 



Den personlige samtale 

Et bosted er et hjem. 

Samvær = personlige samtaler. 

 

Omdrejningspunkt: 

● Emner der har betydning 

● det personlige perspektiv 

● at komme hinanden ved 

● ”Hvordan var din dag?” 

● ”Hvordan går det med …?” 

● ikke information men affektion. 

 



Den personlige samtale 

Inspiration fra uddannelse 

 

Maslows behovpyramide: 

● Psykiske og fysiske 

● Hierarkisk opdeling, hvor 

grundliggende behov opfyldes først. 

● Overskud til selvrealisering opnås,  

når alle behov er dækkede. 

 

Abraham Maslow 

amerikansk psykolog 



Den personlige samtale 

Udbytte: 

● Anerkendelse af eksistens. 

● At blive set, som den person man er. 

● Indforståethed styrker forhold. 

● Viden om hinanden giver tryghed. 

● Åbenhed inspirerer til sparring og 

vækst. 



Anerkendelse 

Anerkendelse: 

At blive set, som den person man er. 

 

”Se mig!” 

● Jo ældre – jo dårligere til at gøre 

opmærksom på behov. 

● Hvis basale behov ikke er opfyldt, 

bliver dette ignoreret. 

● Opfyldelse af dette behov kan give  

øget livskvalitet. 

 

 



Anerkendelse 

”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 

der har jeg rod, derfra min verden går. 

Du danske sprog du er min moders stemme, 

så sødt velsignet du mit hjerte når.” 



Historie-fortælling 

Et magtfuldt redskab: 

● Religioner. 

● stammer, folkeslag, nationer 

● kulturer (hippier) 

● adfærdsmodifikation (OBS) 

● virksomheder (DSB) 

● politiske partier. (Fattige i DK?) 

 

 

 



Historie-fortælling: bog 

Historier kan: 

● Formidle værdier og følelser,  

så de bliver forstået. 

● Knytte bånd mellem mennesker. 

● Styrke fællesskabet i en gruppe. 

 

Livshistorier kan: 

● Formidle den enkeltes værdisæt. 

● Tegne et nuanceret og autentisk  

portræt af en person. 

 



Mad som medie 

Mad kan: 

● Vække minder. 

● Fungere som samlingspunkt. 

● Markere en højtid. 

● Skabe en fælles oplevelse  

på tværs af tid og sted. 



Udfordringer i samtaler 

Forskel på: 

● Værdier. 

● Uddannelse. 

● Kultur. 

● Religion. 

● Blufærdighed. 

 

Forskellige oplevelser af: 

● Hvilke emner der er u-/passende. 

Eks.: Godmorgen... 

● Hvordan man taler til hinanden. 

● Om det er i orden at afbryde hinanden. 

 

Vær opmærksom på: 

● Eget perspektiv. Eks.: Den døde datter. 

● Små hvid løgne. Eks.: Frikadeller. 

● Automatiserede historier. 



www.madmedhistorie.dk 

http://www.madmedhistorie.dk/

