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Aktivitetsmanual 

Aktiviteter som bidrar till ökad delaktighet och välbefinnande för 

personer med minnessjukdom.  
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Aktiviteters betydelse 
 

Genom att de äldre har olika aktiviteter i vardagen och flera alternativ att välja emellan skapar det 

en känsla av gemenskap och delaktighet. Samtidigt som den bidrar till ökat välbefinnande och 

livskvalitet. (Duffin 2012, Cederlund 2014, Slettebo m.fl. 2017) Enligt Ya-Fang m.fl. (2017) och 

Thorslund m.fl. (2006) är det viktigt med regelbundna utomhusaktiviteter för att bromsa den 

fysiska funktionsnedsättningen hos äldre. Resultatet i studierna bidrog till förbättrad livskvalitet 

och deltagarna blev mera villiga att utföra dagliga sysslor. Brist på aktiviteter försämrar äldres 

fysiska funktionsförmåga samt försämrar den kognitiva förmågan. Det är viktigt att anpassa 

aktiviteten så att den passar för boendens förmåga och intresse samt är meningsfulla. Meningsfulla 

aktiviteter kan bidra med personlig utveckling samt mening med livet. Den Ouden m.fl. (2015) 

påpekar också att aktiviteter som saknar meningsfullhet och relevans gör att individen föredrar att 

inte göra någonting alls. Manualen är huvudsakligen anpassad för klienterna på Tunaro som 

befinner sig i senare skedet av demensen, men manualen kan användas av vilket äldreboende som 

helst. 

 

De olika skeden av demens 

Sjukdomen demens består av tre olika stadier enligt WHO 2012. De olika stadierna i sjukdomen 

kallas: tidiga stadiet, mellanstadiet och sista stadiet. I det första stadiet av demens försämras 

korttidsminnet, man kommer t.ex. inte ihåg vilken årstid det är. I mellanstadiet börjar man glömma 

bort namn och behöver hjälp med hemsysslor. Sista stadiet av demens har man svårt med att veta 

vem man själv är, den fysiska funktionsförmågan försämras radikalt, man kan inte äta själv samt 

att beteendet förändras. (WHO 2012)  

Enligt Alzheimers association (2018) finns det olika sätt att bemöta personer i dessa stadier av 

sjukdomen. I tidiga stadiet ska man inte dra förhastade slutsatser gällande personen som fått 

diagnosen. Det är viktigt att komma ihåg att alla påverkas annorlunda av sjukdomen. Man ska ta 

sig tid att lyssna på individens funderingar och känslor. Man skall vara ärlig, vänlig och stöttande 

mot personer med demens. I mellanstadiet av sjukdomen är det viktigt att man pratar långsamt och 

har ögonkontakt med den drabbade. Genom att hålla ögonkontakt visar man att man bryr sig.  I 

detta stadiet av demensen är det bra att ställa ja och nej frågor och att ge tid åt den drabbade att 
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svara. I sista stadiet ska man komma ihåg att bemöta personen framifrån och presentera sig. Det 

kan vara svårt i detta stadiet av sjukdomen att förstå vad individen försöker säga med då kan man 

be dem att peka eller visa vad hen vill. Något som kan underlätta kommunikationen är att visa 

känslor, känslor uppfattas starkare än ord. (Alzheimers association 2018) Kroppslig beröring kan 

vara ett sätt få kontakt med en dement person speciellt när den dementa är i det sena skedet av 

sjukdomen (Demenscentrum 2013).  

Aktivitetsmanualen är uppbyggd med aktiviteter som stärker delaktigheten och välbefinnande hos 

klienterna på Tunaro. Med delaktighet har skribenterna fokuserat på delaktighet i en gemenskap 

var aktörerna ska känna en form av social interaktion. (Cederlund 2014) 

Att äldre ska ha möjlighet att vara utomhus är något som Svenskt Demenscentrum (2013) starkt 

rekommenderar. Om man lever ett orörligt liv ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar 

samt att den mentala hälsan försämras. När det gäller demenssjuka är det viktigt att ge möjligheten 

till utevistelse eftersom det kanske inte är en självklarhet för dem. (Svenskt Demenscentrum 2013) 
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Aktiviteter att hålla under våren  
 

Högläsning  En aktivitet som högläsning bidrar till 

delaktighet genom att man är tillsammans 

och kan diskutera innehållet under 

högläsningen. För att anpassa denna aktivitet 

till demenssjuka är det bra att läsa korta 

berättelser för att upprätthålla 

koncentrationen. Man kan visa bilder i 

boken samtidigt som man läser, gärna får de 

vara tydliga och färgstarka vilket skulle 

underlätta demenssjuka, de får en bild om 

vad högläsningen handlar om.  

 

Bingo Bingo bidrar till ökad delaktighet samt 

välbefinnande. Genom att man är 

tillsammans med andra får man en känsla av 

gemenskap samt en känsla av att man lyckas 

när man får bingo, vilket leder till ökat 

välbefinnande. Man kan anpassa bingo till 

demensens olika skeden. I senare skedet av 

demensen kan man spela från 1-10 eller så 

kan bingobrickorna bestå av färger eller 

former.                
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Spela spel När man spelar olika bordsspel är man 

tillsammans med andra vilket skapar en 

gemenskap som gör att man känner sig 

delaktig i något. Exempel på spel kan vara: 

Memory, Domino eller olika frågespel. 

Spelen måste anpassas efter klientens 

förmåga. Eftersom koncentrationsförmågan 

hos dementa är försämrad, bör spelen hållas 

korta. I Memory finns det många kort och 

man kan anpassa spelet genom att ta bort en 

del brickor enligt klientens förmåga. Det är 

viktigt att man uppmuntrar klientens 

lyckanden och anpassar spelet så att klienten 

lyckas, glädje som uppstår vid lyckande 

stärker det emotionella välbefinnandet. 

 

Baka Genom att baka ökar välbefinnandet. 

Många har kanske bakat mycket förr och 

det kan kännas viktigt och betydelsefullt att 

man fortfarande kan baka. Huset fylls av en 

god doft och man får sitta tillsammans och 

äta det goda man skapat som också ger en 

känsla av en gemenskap. Bakningen kan 

anpassas genom att ha färdigt uppmätta 

ingredienser, t.ex. att klienterna kan enligt 

deras förmågor hälla ingredienserna i en 

skål eller röra om smeten. 
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Trädgårdsarbete Genom att sätta fingrarna i jorden kan gamla 

minnen återskapas. Detta ger en känsla av 

meningsfullhet vilket är viktigt för 

välbefinnandet. Plantering av olika slag kan 

göras inomhus så att så många som möjligt 

kan delta. I senare skedet av demensen kan 

man enligt klienternas förmåga att använda 

händerna låta klienten själv plantera. I sista 

skedet kan vårdaren låta klientens händer 

ligga i myllan så hen får känna hur myllan 

känns. 

 

Pyssla Att pyssla förbättrar finmotoriken och 

skapar en känsla av delaktighet när man är 

tillsammans med andra. Exempel på pyssel 

kan vara: måla, färglägga mandalan, klippa 

och klistra. Här måste pysslet anpassas till 

vad klienterna klarar av. När det gäller att 

klippa och klistra behövs det kanske lite 

extra hjälp av en ur personalen. Ett annat sätt 

att anpassa aktiviteten är att ha färdigt 

utklippta modeller som hör till pysslet. För 

att enkelgöra aktiviteten ytterligare kan en ur 

personalen hjälpa till med att klippa och 

klistra. Det finns dubbelsaxar att köpa för att 

hjälpas åt att klippa.  
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Manikyr/Pedikyr 

Att få en känsla av att man ser fin ut ökar 

välbefinnandet. Att ha fina händer samt 

fötter är exempel på sådant. Genom att låta 

klienten välja vilken färg hen vill ha ökar 

delaktigheten. 

   

Sångstunder Att hålla allsång ökar delaktigheten. Man 

känner en gemenskap med andra när man är 

i grupp. Genom att anpassa sångstunderna 

enligt sånger som klienterna är bekanta med 

kan flera delta i denna aktivitet. Det kan även 

öka på välbefinnandet när boenden känner 

igen en sång som de sjungit förr och det 

väcker förhoppningsvis gamla härliga 

minnen. Även att lyssna till sång kan ge en 

känsla av välbefinnande för klienter i senare 

skedet av demensen.  
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Aktiviteter att hålla under sommaren 
 

 

Mölkky                       

Genom att spela mölkky tillsammans med 

andra, bidrar det till en känsla av delaktighet 

i form av en gemenskap. Även 

välbefinnandet ökar genom att man är ute i 

den friska luften. Denna aktivitet kan 

anpassas till senare skedet genom att någon i 

personalen hjälper till att kasta iväg pinnen 

och räknar poängen. Man kan även minska 

på avståndet till käglorna. En känsla av att 

lyckas få ner en kägla ökar välbefinnandet.  

 

Petanque Petanque är ett ute spel som man spelar 

tillsammans med andra. Målet med spelet är 

att kasta sina bollar så nära en liten träkula 

som möjligt. Den som kommer närmast 

vinner! Denna ute aktivitet ökar 

välbefinnandet. Här kan aktiviteten anpassas 

på samma sätt som i mölkky.  

 

Terrass häng 

Att sitta och diskutera med andra skapar en 

känsla av social gemenskap vilket är en del 

av delaktighet, det bidrar även till ökat 

välbefinnande samt att man är ute i friska 

luften.                     
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Promenad Gå ute på promenad ökar välbefinnandet och 

bromsar upp funktionsnedsättningen.  

Under promenaden kan man exempelvis 

stanna och lyssna på fågelsång eller plocka 

blommor. Denna aktivitet kan anpassas efter 

klientens fysiska förmåga. Man kan bara gå 

ut på gården för att röra på sig och för att få 

frisk luft.  

 

Kasta boll  

Att kasta boll runt i ring med andra är en bra 

aktivitet för den fysiska funktionsförmågan. 

Denna aktivitet bidrar även till social 

delaktighet när man är med i en grupp. Man 

kan anpassa aktiviteten så att man kastar 

bollen, sparkar den eller rullar den åt 

varandra.    
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Aktiviteter att hålla under hösten  
 

Pyssla                             

När hösten kommer börjar vädret bli ruggigt. 

Då passar det bra med inne aktiviteter så som 

att pyssla olika saker. Man kan t.ex. måla 

tavlor och hålla vernissage för anhöriga! 

Genom att hålla vernissage ökas 

välbefinnandet genom att man kanske får 

komplimanger över det man målat. Här 

måste aktiviteten anpassas efter klientens 

kognitiva förmågor. För att anpassa 

aktiviteten för senare skedet av demensen 

kan en ur personalen hjälpa till att t.ex. hålla 

i penseln.   

  

Spela kort Att spela kort är en bra aktivitet för att 

aktivera hjärnan. Genom att spela kort 

tillsammans är man med i en gemenskap 

vilket ökar delaktigheten. Exempel på kort 

spel kan vara, klöveråtta, finns i sjön. 

Aktiviteten kan anpassas med större 

symboler på spelkorten samt att någon i 

personalen håller i korten. Man kan man 

använda spelkorten till att passa ihop färger 

och former.         
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Problemlösningar Genom olika problemlösningar förbättras 

den kognitiva funktionsförmågan. Om man 

klarar av en uppgift kan man känna sig stolt 

vilket leder till ökat välbefinnande. Exempel 

på problemlösningar kan vara: Korsord eller 

matematikuppgifter. Här kan man anpassa 

aktiviteten enligt klientens kompetenser. 

Korsorden kan anpassas med bilder.  

Titta på bilder  

När man tittar på gamla bilder kan minnen 

från förr återkomma. Detta kan ge en känsla 

av ökat välbefinnande. Om man har ett eget 

fotoalbum var man själv finns med på bild 

kan det hända att man kommer ihåg bättre.  I 

senare skedet av demensen är det vanligt att 

man inte känner igen bilderna, då kan 

personalen använda sig bilder av t.ex. djur 

och uttrycka djurens läten, eftersom ljud och 

känslor uppfattas bättre än ord. 

             

Promenad Att ta en promenad på hösten är fint! Att gå 

ut och titta på alla vackra färger som träden 

fått kan öka välbefinnandet. Att anpassa 

utevistelsen till klienternas fysiska förmåga 

är viktigt att komma ihåg. Man kan anpassa 

aktiviteten genom att låta klienten sitta i 

rullstol medan man är ute på promenad.   
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 Handarbete Genom handarbete förbättras finmotoriken. 

Exempel på handarbete kan vara: att sticka, 

virka, sy eller brodera. Denna aktivitet kan 

anpassas med lätta motiv och stora synålar. 

Istället för att använda sig av nålar är 

fingervirkning ett bra alternativ. Nysta garn 

är en bra aktivitet i det senare skedet av 

demensen.            

Bygga pussel  

När man bygger pussel tränar man den 

kognitiva funktionsförmågan. Att bygga 

pussel med andra ökar delaktigheten och 

välbefinnandet genom att skapa något fint 

samt att det ger en känsla av lycka när man 

hittar en bit som passar. Man kan beställa 

egna motiv på pussel via ifolor.fi, där kan 

man välja mellan 50–200 bitar. För att 

anpassa aktiviteten kan en ur personalen 

hjälpa till att sätta pusselbiten på rätt plats 

eller välja pussel med stora och få bitar. 
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Aktiviteter att hålla under vintern  
 

Vuxen färgläggning 

Färgläggning är ett sätt att varva ner och ta 

det lugnt vilket ökar på välbefinnandet. 

Dessutom tränas finmotoriken och 

synförmågan, när båda hjärnhalvorna 

samarbetar. Det finns många olika 

målarböcker för vuxna. Genom att ha stora 

bilder samt lätta motiv t.ex. en blomma är ett 

sätt att anpassa denna aktivitet för äldre. 

Personalen kan hjälpa klienten med att hålla 

i pennan.  

 

Pyssel                             

Att pyssla förbättrar finmotoriken.                                        

Det kan även bidra till en känsla av 

gemenskap. Att pyssla tillsammans med 

andra kan öka på välbefinnandet. Tips på 

pyssel under vintern kan vara att måla 

frigolit modeller eller att bygga ihop 

frigolitkulor till en snögubbe. I denna 

aktivitet måste man anpassa efter klientens 

förmågor. För att ytterligare underlätta 

aktiviteten kan en ur personalen hjälpa 

klienten att t.ex. limma.  
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Problemlöningar Problemlösning är kan vara både  

utmanande och roligt. Förutom korsord finns 

det olika frågespel eller frågor i tidningar 

med tre svarsalternativ eller varför inte hitta 

på egna frågor och ha en frågesport! När man 

anpassar denna aktivitet för demenssjuka kan 

man ha t.ex. ja och nej frågor. Genom att 

hålla frågesport ökar känslan av delaktighet 

eftersom man är med i en social gemenskap.  

 

Filmkväll Filmkväll tillsammans med andra stärker 

gemenskapen och kan bidra till 

välbefinnande. Det kan vara bra att ha en 

film som är på klienternas modersmål för att 

lättare hänga med, på så sätt anpassas 

aktiviteten för klienterna. Har klienterna 

filmer som de brukade titta förr på och/eller 

någon film de tycker om? 

 

Massage      

Att få en massage eller redan bli berörd höjer 

välbefinnandet. Man kan anpassa aktiviteten 

genom att låta klienten välja var hen vill bli 

masserad. Till demensens sista skede kan det 

vara bra att massera händer och fötter för att 

öka blodcirkulationen.  
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Helgdagar att beakta samt aktiviteter att utföra år 2020 
 

• 1.1 Nyår 

• 5.2 Runebergsdagen 

o Sjunga Psalmer av Runeberg 

o Baka/äta Runebergstårta 

o Titta på bilder/bildvisning 

• 14.2 Alla hjärtans dag 

o Baka hjärtformade bakelser eller t.ex. muffins med hjärtströssel 

o Pyssla kort, pryda hemmet med hjärtan  

• 23.2 Fastlagssöndag 

o Baka fastlagsbullar 

• 10.4 Långfredag 

• 12.4 Påskdagen 

o Plantera påsk gräs (planteras ca två veckor i förtid) 

o Måla påskägg  

o Högläsning om påskens händelser 

o Baka påsk bakelser 

o Påsk bingo 

• 13.4 Annandag Påsk 

• 1.5 Första Maj 

o Picknik  

o Laga mjöd (laga mjöden ca en vecka i förtid)  

• 10.5 Morsdag 

o Baka morsdags bakelser 

o Fira morsdagen på terrassen 

• 21.5 Kristihimmelsfärd 

• 20.6 Midsommardag 

o Binda midsommarkrans 

o Midsommarfest  

o Terrass häng 

o Picknik  

• 31.10 All Helgons dag  

o Besöka gravgården  

• 8.11 Farsdag  

o Baka farsdags bullar       
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• 6.12 Finlands Självständighetsdag  

o Högläsning 

o Sångstunder 

o Titta självständighetsbalen  

• 24.12 Jul 

o Baka jultårtor i juletid 

o Baka julgodis i juletid 

o Klä julgranen 

• 25.12 Juldagen 

• 26.12 Annandag jul  
 

 

 


