
Fortæl for Livet
En historie om samskabelse mellem mennesker -

og mellem aktører fra den frivillige, private og offentlige verden



Program

Fortæl for Livets udvikling – fra frivilligt initiativ 
til socialt udviklingsprojekt

Samskabelse på organisatorisk plan

Fortæl for Livets baggrund og praksis –
samskabelse på individplan 



Hvad er Fortæl for Livet?

Livsfortællingsprojekt, hvor ældre i et 
lokalområde mødes i samtalegrupper, faciliteret 
af en gruppeleder, for at fortælle og lytte til 
betydningsfulde historier fra hinandens liv



Fortæl for Livets udvikling

• Om os
• Teoretisk viden omsat til praktisk initiativ
• En del af Kursusringen
• Psykologisk kandidatspeciale
• Socialt udviklingsprojekt forankret i den 

private, humanitære fond Ensomme Gamles 
Værn



Samskabelse på et organisatorisk plan 

Frivilligrådet:

”En proces hvorved forskellige aktører udvikler ny velfærd”



Aktører i Fortæl for Livet

Fortæl for 
Livet

Ensomme Gamles Værn:
Financiering og forankring  

Implementering:
Sociale caféer og væresteder 

Aktivitetscentre
Ældreboligområder

Plejecentre

Københavns Kommune:
Formidling, facilitering, udbredelse  



Fortæl for Livet – baggrund

Alderdom kan være forbundet med narrativ ensomhed

”Jeg har en veninde, hvor hendes søskende også er 
faldet fra, og hun siger, jamen altså, det er ligesom om, 
jeg er ved at fordampe eller sådan noget, fordi der er 
ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med 
nogen.”   



Mål med Fortæl for Livet

• At få nye vidner til livets fortællinger

• At etablere en måde at tale om livet på, som man 
ellers ikke møder

• At skabe et socialt rum med mulighed for nye 
relationer

• At gå på genopdagelse i livets fortællinger i 
hyggeligt selskab



To deltagere siger:
”Ofte sidder man jo sammen over et stykke mad eller en 
kop kaffe, og så bliver det kun til lidt overfladisk snak. 
Men i samtalegrupperne kom vi ind til benet. Vi 
deltagere fik åbnet for nogle sluser, som der aldrig 
havde været åbnet for før.”

”Man går ned med en indstilling, men man går herfra 
med en anden. Og så tænker man, nå, det ville man jo 
normalt ikke have snakket med nogen om. Men når vi 
kommer igennem os alle sammen tænker man, hallo! 
der skete altså et eller andet her. Så bliver der løsnet op, 
og så tænker man, nå ja, kan de, så kan du også.”



Fortæl for Livet i praksis

Vi mødes 1 gang om ugen i 1,5 time i 10 uger

3-7 deltagere

Hvem kan deltage?

Mødested

Det enkelte mødes forløb



Hvordan vi inviterer til at fortælle i
Fortæl for Livet

• Ud fra aktualitet og lyst

• Ud fra hvad andres historier minder dem om

• Ud fra relationer

• Ud fra et aktørperspektiv

• Ud fra værdier, håb og drømme

• Med accept af flertydige fortællinger



”Jeg har det sådan, at jeg skal ha’ et eller andet 
hint, hvordan er dét der, og hvordan har du haft det 
med dét der og sådan noget. Jeg er ikke den, der 
bare sådan buser ud med det. Jeg skal have stikord, 
og jeg kommer i tanker om tingene hen af vejen. Jeg 
kunne sagtens fortælle, når stikordene kom. Jeg 
tænkte til at starte med, hvad skal du snakke om? 
Altså, hvad skal du sige. Men det kommer jo, fordi 
emnerne kommer op, og fordi man får stillet de der 
direkte spørgsmål, så er det nemmere, synes jeg.”



Fortællekultur

• Én deltager har ordet af gangen

• Kommentarer til andres historier skal være 
anerkendende

• Fortælleren er ekspert på sin egen historie

• Gensidig fortrolighed

• Alle skal have mulighed for at fortælle hver gang



Hvad deltagerne siger om Fortæl for Livet?

”Man har jo gået med det alene, før i tiden. Og man 
tænkte, det siger man ikke til nogen. For udadtil siger 
man jo ikke sådan noget, og hører ikke sådan noget. 
Men så kan man blive helt rystet over, hvordan andre 
også har levet. Og været i samme situation. 
Der har jo altid været en knude. Når du kommer ud 
med det, så bliver den opløst. Den går nok aldrig helt 
væk. Der vil stadigvæk være noget. Det er ikke noget, 
man kan snakke med familien om. Men her har man 
jo tillid til dem, man sidder med. De har jo samme 
historie, men de har det bare på en anden måde. Og 
så er det så, at man kan lukke op for det, der har pint 
en i mange år.”



”For mig har det altså været meget befriende at 
få luft for det, fordi min datter, som er den 
eneste, jeg faktisk kan snakke med, hun gider 
ikke at høre på mig mere. Det er ligesom du 
sagde, det løsner op for den knude der, at man 
får luft for det, man får lov at fortælle det, og 
nogen, der lytter! I stedet for nogle, der siger:  
Det gider jeg ikke høre.”



Samskabelse på individplan

At samskabe mening med livets begivenheder 
for den enkelte deltager



Mere info og kontakt

• egv.dk

• fortaelforlivet@gmail.com
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