Inbjudan till halvdagsseminarium 28/4
Global Intergenerational week 21 april - 1 maj 2022

Välkommen på en halvdag tillsammans med SeniorVärlden, White arkitekter,
Generation Marianne samt inbjudna föreläsare och forskare.
Funkar äldreboende och förskola ihop? Så skapar vi hälsa, mening och lärande
över generationer!
Hösten 2020 gick TV-serien ”Fyraåringarna på äldreboendet” där en liten grupp
fyraåringar från en förskola gjorde regelbundna besök på en avdelning i
äldreboendet. Kunnig personal och pedagoger ledde de yngre och äldre i olika
aktiviteter. Gemenskap uppstod över generationerna genom personliga möten, lekar
och gemensamma måltider.
I expertpanelen som följde experimentet fanns bl.a. professor och överläkare Ingmar
Skoog. Han kunde konstatera att de flesta äldre var väldigt dåliga både fysiskt och
psykiskt samt besvärades av demens innan experimentet. Efter bara 6 veckor kunde
han konstatera häpnadsväckande positiva resultat med demenssymtom som helt
försvunnit, kraftigt förbättrade kognitiva förmågor, större rörlighet och större
muskelstyrka och mindre behov av hjälp från personalen. Framför allt förbättrades
den psykiska hälsan när livskvaliteten, livslusten och glädjen återvände i de äldres
liv.
Vill du lära dig mer om generationsöverskridande arbete, Intergenerational Practice
and Learning, goda exempel på projekt, forskning, aktiviteter och arbetsmetoder som
främjar större förståelse och respekt mellan generationer? Vad gör man i andra
länder? Hur kan vi ta lärdom om den kunskap som finns och omsätta den i praktisk
handling?
Halvdagen vänder sig till fastighetsutvecklare, arkitektbyråer, fastighetsbolag,
politiker, verksamheter inom utbildning, äldreomsorg, arbetsmarknad och LSS.

Under detta halvdagsseminarium får du:
- Utökad kunskap kring generationsöverskridande samverkan
- Vad som krävs för att göra det långsiktigt hållbart
- Inspiration till hur du/din arbetsplats kan arbeta mer generationsöverskridande
Vår förhoppning är att du lämnar seminariet med insikter om betydelsen av ökad
samverkan och interaktion mellan individer och institutioner i samhället för ett hållbart
socialt samhälle som präglas av gemenskap.
När:
Torsdagen den 28 april 2022 kl 08.30-12.00
Var:
White arkitekters Stockholmskontor, Östgötagatan 100, plan 6, Stockholm
Anmälan: Anmälan senast måndag 25 april via email till:
soren.runsteen@seniorvarlden.com
Program
8.30 –Martin Ehn Hillberg från White arkitekter hälsar oss välkomna och öppnar dagen.
8.45 – Ann-Kristin Boström, docent i internationell pedagogik/affilierad forskare vid Encell Jönköpings
högskola
Föreläsning: Grunderna i Intergenerational Practice and Learning
I de sociala relationer som skapas när vi träffas kan vi uppleva trygghet och välbefinnande av olika slag.
Ann-Kristin Boström visar den historiska bakgrunden till att generationsöverskridande projekt har
introducerats i Sverige och hur man kan se en global utveckling i dessa projekt.
9.15 - Carl Lindecrantz, Uppdragsledande arkitekt och Mats Johansson, Arkitekt, Specialist
vårdboende, White arkitekter
Projekt exempel:
Hemlingborg i Gävle är vård- och omsorgsboende, grundskola, förskola och idrottshall i en och samma
byggnad - ett sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas.
9.35 - Kaffe och mingel
9.55 – Maria Carlander och Suzanne Thorén, grundare Generation Marianne
Generation Marianne berättar om hur de, inom ramen för Intergenerational Practice and Learning, tar
fram skräddarsydda modeller för utbildning, rådgivning, implementering och utvärdering för
verksamheter som vill förena generationer.

10.15 – Sören Runsteen, VD Conara Fastighetsutveckling, berättar om deras projekt med integrerad
samhällsfastighet i Ronneby
Projekt exempel:

Conara utvecklar äldreboende och förskola tillsammans NREP och Ronneby kommun. Conara berättar
om processen och hur förberedande arbete innan programhandling skapas är en förutsättning för

framgång samt ursprunget till projektet med inspiration av TV programmet ”fyraåringarna på
äldreboendet”

10.40 – Patrik Standar, universitetsadjunkt och doktorand Linnéuniversitet, inriktning mot
allmänpedagogik, arbetslivspedagogik och vuxnas lärande
Föreläsning: Lärande möten mellan generationer
Vad innebär ålder och åldrande för lärande och identitetsbygge? Kort föreläsning om lärande mellan
generationer och hur möten mellan olika generationer kan skapa nya ytor för lärande.
11.00 – Patrik Standar, universitetsadjunkt och doktorand Linnéuniversitet, inriktning mot
allmänpedagogik, arbetslivspedagogik och vuxnas lärande
Avslutande gruppdiskussion: Möjligheter i praktiken
En gemensam gruppdiskussion för dagen där frågor från tidigare föreläsningar och presentationer
binds samman. Gemensamt tittar vi på möjligheter att jobba med frågor som berör möten mellan
generationer. Vi belyser hur vi som deltagare, organisatörer och föreläsare gemensamt kan bidra till
varandras förståelse och applicera möten mellan generationer i praktiken.
11.45 – Avrundning och tack

