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Forord 
Istedenfor å ha et vanlig forord med takk til alle som har hjulpet til med prosjektet mitt, har 

jeg lyst til å sette av denne delen til min kjære bestemor. Jeg er så utrolig glad i deg og i en tid 

med isolasjon, hvor vi bor så langt ifra hverandre, skulle jeg så inderlig ønske at jeg bodde 

nærmere deg. Dette prosjektet er inspirert av deg og du har vært motivasjonen min for å 

fortsette, hver gang jeg har tvilt på meg selv.  

 

Høsten 2021 ble min bestemor alvorlig syk og innlagt på sykehus. Jeg forlot alt arbeid, tok 

første mulige fly og dro rett til sykehuset. To uker senere kom hun seg trygt ut av sykehuset. 

Hendelsen satte igjen sterke spor i meg, noe jeg til den i dag jobber med å prosessere. Det er 

viktig å sette av tid til de vi er glad i, for når alt kommer til alt så er det det som betyr noe. Så 

som en liten påminnelse på noe vi alle har hørt et dusin ganger før; verdsett tiden du har med 

de du er glad i, for den tiden varer ikke evig. Så vær så snill, om du har en mor, far, bestemor, 

bestefar, en tane du er glad i – send dem en melding, ring dem og møt dem. Det kan være lett 

å glemme dette oppi alt annet vi gjør i hverdagen, men en dag kan det være for sent.  

 

 

Jeg og min bestemor har hatt et nært forhold gjennom alle år. Denne utdanningen har gjort 

meg mer observant på mangler det finnes i samfunnet i form av tilretteleggelser for eldre 

mennesker. Gjennom min kompetanse og mitt yrkesgrunnlag ønsker jeg å skape en endring 

og kunne bidra til en positiv innvirkning innen dette feltet. Jeg håper på at dette prosjektet 

også vil inspirere andre til å gjøre det samme.    

 

 

 

 

 

 

 

 

20 / mai - 2022 
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Sammendrag 
I dette prosjektet forskes det på ulike utfordringer som man møter på i forbindelse med 

alderdom. Formålet med forskningen er å bruke informasjonen til å utvikle omgivelser bedre 

tilpasset eldre menneskers evne og behov. Motivasjonen for temaet har bakgrunn i mine egne 

erfaringer og observasjoner av miljøers mangel av tilpasninger for eldre mennesker og hvor 

aktuelt temaet er med tanke på eldrebølgen og den stadig stigende levealderen.  

 

Forskningen viser til at aldring er en prosess som byr på ulike utfordringer som tap av roller, 

tap av mennesker, forvirrelse over ens egne rolle i samfunnet, isolasjon og ensomhet. Mangel 

på sosial kontakt med omgivelsene resulterer i negative helsekonsekvenser. I tillegg er den 

nedsatte funksjonsevnen også en utfordring som kombinert med utilpassede omgivelser kan 

gjøre den eldres hverdag vanskeligere.  

 

Resultater fra forskningen konkluderer med at det er svært viktig å gi eldre muligheter for å 

omgås med omverdenen og at det i en slik sårbar fase er viktig at omgivelsene viser dem 

vennlighet. Det er viktig å skape tilpassede omgivelser som gir dem mestringsfølelse i 

hverdagen og å tilby aktiviteter knyttet til identitet. Dette vil gi økt livskvalitet.  

 

Informasjon fra forskningene har videre blitt brukt til å utvikle ideer for prosjektet. 

Målgruppen er også kontaktet for inspirasjon, tips og innspill til ønsker i forbindelse med 

dette. Med bakgrunnsinformasjon om ulike problemer eldre kan støte på, hvorfor det er viktig 

å ta tiltak for å minke eller forhindre disse problemene og forslag til hvordan dette kan 

utføres, bidrar denne oppgaven med å svare på problemstillingen for prosjektet.  
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1.00 Innledning  

1.10 Bakgrunn for prosjekt  

Som et resultat av bedre levevilkår og medisinske nyvinninger, lever vi mennesker 

stadig lengre (Staehelin 2005). Dermed har også eldrebølgen blitt et dagsaktuelt tema i vårt 

samfunn. Ifølge forsker Trond Halvorsen vil mengden mennesker over 80 år bli doblet innen 

de neste årene (Sintef 2020) og en rapport fra Helsedirektoratet fra 2016 poengtere 

den betydelige aldersveksten som har oppstått bare de siste 200 årene.  Rapporten peker på at 

levealderen har økt fra cirka 40 til 80 år siden midten av attenhundretallet og at den fortsetter 

å stige (Hansen og Daatland 2016, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en økende levealder, øker også behovet for 

tilpasninger for en «ny» brukergruppe som vi ikke har 

måttet tenke på tidligere. Av de ca. 700 000 beboerne i 

Oslo by, er rundt 90 000 av disse over 65 år i dag (SSB, 

2021). Dette utgjør en så stor prosentandel som 13% av 

hele Oslos befolkning. Sammenlignet med hele landet, 

utgjør mennesker over 65 år rundt 18% av hele den 

norske befolkningen (SSB 2022). Ifølge en 

forskningsartikkel, også publisert av Statistikk 

sentralbyrå i juni 2020, vil vi om  

10 år for første gang møte på å ha flere eldre enn barn i 

Figur 1: Forventet levealder i Norge, 1846 – 2020. Kilde: SSB.  

Figur 2: Aldersfordeling for innbyggere i Oslo 
kommune. Kilde: SSB.  
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Norge. Det er tatt hensyn til pandemien i denne undersøkelsen og det poengteres at det ikke 

forventes at pandemien øker dødeligheten, men at det heller reduserer fruktbarhet og 

innvandring på kort sikt (SSB 2020).  

 

1.11 Eldre menneskers psyke 

Som en naturlig del av aldringsprosessen, vil eldre miste ulike roller de har hatt i samfunnet. 

Ved pensjon for eksempel, vil man tape rollen man har hatt i arbeidslivet. Overgangsfasen av 

å tape roller, kan påvirke eldre mennesker svært negativt. Man kan havne i en situasjon 

hvor man ikke lenger vet sin rolle, hva andres forventninger er og hvilke normer man skal 

forholde seg til. I en slik situasjon er eldre ofte sårbare og lett påvirkelige av andres meninger 

(Smebye 1997, 625). Denne situasjonen illustreres av Kuypers og Bengtson som «Det sosiale 

nedbrytningssyndromet». Dessverre blir mennesker i denne fasen av aldringsprosessen ofte 

utsatt for negative og stereotypiske forventninger fra andre. Dette kan påvirke eldre sitt 

selvbilde og psyke. Ofte kan eldre som er mottakelige for denne negative holdningen, 

begynne å leve «ned» til forventninger fra andre mennesker, og se på selv som svak og 

udugelig. Derfor er det veldig viktig å gi eldre nye roller og inkludere dem i samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Ensomhet hos eldre 

Ensomhet er et problem som eldre mennesker blir utsatt mest for i samfunnet. Dette 

tydeliggjøres i en undersøkelse utført av statistisk sentralbyrå i 2016 (SSB 2016). 

Undersøkelsen viser at eldre mennesker har minst kontakt med andre mennesker, dette gjelder 

Figur 3: Det sosiale nedbrytningssyndromet. (Kuypers og Bengston 1973) 
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både venner og familie.  Ensomheten blant 

eldre har også blitt betydelig forverret under 

pandemien (Fyhn og Lønning 2021, 8).  

 

Tre mulige årsaker til at kontakten reduseres 

er at besøkende av den eldre kan synes møtet 

er ubehagelig av ulike årsaker, at den 

besøkende kan få kraftig påminnelse om hva 

man har i vente selv i fremtiden som gammel, 

eller at man har mangel på tid og overskudd til  

å besøke (Smebye 1997, 769). Andre årsaker kan  

være at man ikke orker å møtes på grunn av nedsatt  

funksjonsevne, eller at man har mistet personene man kjenner. 

 

1.13 Konsekvenser av ensomhet  

Sosialt samvær og kontakt er for mange en viktig forutsetning for å kunne leve et meningsfullt 

liv (Smebye 1997, 624). Ensomhet har både psykiske og fysiske helsekonsekvenser for 

eldre mennesker. En undersøkelse utført hos Mercer’s Institute for Research in Ageing viser 

til at ensomhet over tid kan ha betydelig innvirkning på deres fysiske helse i form av høyere 

blodtrykk, dårligere søvn, immunstressrespons og dårligere kognisjon. I tillegg kan ensomhet 

føre til depresjon (Luanaigh og Lawlor, 2008). En annen forskning utført på mennesker over 

60 år, viser til at ensomhet blant denne aldersgruppen resulterte i flere legebesøk (Emerson og 

Jayawardhana, 2015). Samtidig kan mangel på sosial kontakt føre til hukommelsestap (Ertel, 

Glymour og Berkman, 2008). Derfor er det viktig tilby eldre mennesker muligheter for å 

øke deres interaksjon med andre mennesker.   

 

1.20 Formål med prosjekt og problemstilling 

Forkunnskapene om aldringsprosessen belyser ulike problemer og hvordan de påvirker eldre 

mennesker både fysisk og psykisk. Jeg ønsker, gjennom den kunnskapen og de ferdighetene 

jeg har oppnådd i løpet av mine tre år på interiørarkitekturstudiet ved Høyskolen Kristiania, å 

bruke mitt fagfelt til å kunne redusere noen av problemene som de eldre imøtekommer. 

Problemstillingen er definert slik; 

 

Figur 4: Andel av aldersgrupper med lite kontakt med venner og med 
to eller færre å regne med ved personlige problemer. Kilde: SSB. 
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- Hvordan kan vi ved hjelp av Interiørarkitektur skape et møtested for eldre 

mennesker, som øker deres livskvalitet?  

 

Problemstillingen tar ikke for seg mennesker med særegne behov, som f.eks. demens. 

 

1.30 Lokasjon 

Det nye Munch-museet er i drift og fremtiden for det gamle Munch museet var da denne 

oppgaven ble startet, fortsatt usikkert. Området rundt Tøyen er rikt på mennesker fra alle 

kulturer og byggets plassering byr på mange muligheter. Det er lett fremkommelighet 

med både buss, bane eller bil og flere attraksjoner ligger bare en spasertur unna. Selv for alle 

tilbudene, er området likevel rolig. Bygget er omringet av parker, hvor den eldre kan slappe 

av, ta spaserturer, ha piknik eller få med seg skiftet mellom årstider. I like nærhet er botanisk 

hage og naturhistorisk museum. Det nye Tøyenbadet, som kommer til å være byens største 

badeanlegg, vil stå klart sommeren 2024. Om man ønsker å handle byr Tøyen torg på mange 

muligheter for handel. Området er et sosialt knutepunkt som skaper et sosialt miljø. Dette 

passer perfekt for min målgruppe.  

 

1.31 Historien bak museet  
Det gamle Munchmuseet har eksistert siden 1963 og har gjennomgått en rekke renoveringer 

og planendringer siden utbyggelsen. Bygget bærer likevel preg av historie som strekker 

seg helt tilbake til andre verdenskrig. I frykt for at nazistene skulle ødelegge kunsten, hadde 

Edvard Munch i 1940 testamentert kunsten sin til Oslo Kommune (Faltin 2022). Arkitektene 

bak prosjektet var de velkjente norske arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust. 

Bygget hadde store vindusflater langs hele fasaden og fikk fuktskader, noe som gjorde museet 

uegnet til oppbevaring av kunstverk. I tillegg var museet for lite. Mellom 1990 og 1994 ble 

bygget renovert og utvidet. Etter ranet i 2004 ble de velkjente maleriene Madonna og Skrik 

stjålet og museet gjennomgikk planendringer enda en gang, før museet i 2021 flyttet til 

Bjørvika (Oslobyleksikon 2022).  
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Edvard Munch er en verdenskjent kunstner som 

på mange måter er en del av norsk identitet. 

Tøyengata 53 er et bygg som spesielt for den 

eldre generasjoner kan bygget frembringe 

minner og assosiasjoner fra tidligere tider. Alle 

som har levd i tidsperioden fra andre verdenskrig 

til 2021 har enten sett eller besøkt bygget eller 

hørt om hendelser på nyheter knyttet til Munch, 

hans kunst og Tøyengata 53.  

 

1.40 Forutsetninger og avgrensninger  

Det har vært vanskelig å få tak i plantegninger for bygget prosjektet tar utgangspunkt i. 

Søknad om planinnsyn tilsendt kommunen hadde lang bearbeidingstid og endte opp med 

avslag. Plantegninger har derfor blitt mottatt på en alternativ måte (Arkitekthøyskolen 

Aarhus). Prosjektet forutsetter at plantegningene stemmer.  

 

Bygget strekker seg over to plan og dette prosjektet vil kun konsentrere seg om én etasje. Det 

vil likevel bearbeides arealdisponering av begge etasjer. Utenfor bygget befinner det seg en 

gressplen som det er ønskelig å ta i bruk. Denne er kommunalt eid og listet opp som 

hensynsone hvor det kan befinne seg forurenset grunn. Det tas utgangspunkt i at en tiltaksplan 

kan fjerne eller sikre massene i tråd med krav fra forurensningsforskriften (Oslo kommune). 

Det vil utarbeides løsningsforslag av både uteområdet og hagen inne i lokalet, det vil ikke bli 

bearbeidet tekniske tegninger av disse.   

  

Prosjektet foregår i en tid hvor koronapandemien fortsatt er et relevant tema. Målgruppen er 

en sårbar gruppe, og det tas hensyn til at pandemien kan ha en innvirkning for resultater av 

svar under datainnsamling.  

2.00 Datainnsamling  

2.10 Eldre menneskers fysiske utfordringer 

Alderdom påvirker enhvers kropp veldig individuell. Likevel kan noen endringer merkes 

raskere enn andre. Det er spesielt den nedsatte funksjonsevnen og reduserte sanser som 

kan påvirke elders hverdag. Spesielt er det sansene hørsel og syn som blir uvilkårlig 

Figur 4: Munchmuseet ved åpningen i 1962. Foto: Teigens 
fotoatelier. Hentet fra: Munchmuseet.no 
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svekket (Grinde 2017, 78). Hørselen blir dårligere og øyelinsen hardere, noe som gir 

aldersbestemt langsynthet.  I tillegg kan ulike øyesykdommer også påvirke synet, noe som 

gjør det vanskeligere å adaptere til omgivelsene.  

 

Dersom den eldre ikke opplever vennlighet og tilpasninger fra omgivelsene, kan dette 

virke som en ond sirkel. De kan ende opp med å isolere seg, noe som kan føre til grenser for 

aktivitet og sosial kontakt med omverdenen. Dette kan igjen fører til mangel på stimulerende 

impulser. Ved mangel på dette, kan funksjonsevnen svekkes enda mer (Lorentsen 1983, 68). 

Det er derfor viktig å skape miljøer som er tilpasset eldre menneskers fysiske nivå.   

 

2.11 Fysiske utfordringer satt i perspektiv  

I Smebye sin bok om eldre, aldring og sykepleie, er alderdom skildret gjennom øynene til en 

eldre person (Smebye 1997, 141). Opplevelsen av alderdom er beskrevet som at «ingenting er 

som før». Alt er mye lengre unna og vanskeligere å komme seg til. Trapper blir laget brattere 

og speil dårligere. Mennesker snakker for lavt. Yngre mennesker er for unge og folk på egen 

alder oppfører seg altfor gamle. Ingenting er lik som før.   

 

Tordis Ørjasæter skildrer også i sin bok «I hodet på en gammel 

dame» utfordringene som en følge av alderdom. «Etter hvert som 

vi blir eldre, blir livet tyngre å bære i motbakkene» siterer hun 

diktet «Det er noe galt et sted» av Kolbein Falkeid (Ørjasæter 

2015, 89).  Sammen med de fysiske utfordringene av 

alderdommen, kommer også sorgen av å miste folk rundt seg, frykt 

for å dø og den uunngåelige ensomheten (Ørjasæter 2015, 112). 

Jobben som en gang var en del av identiteten, er nå borte og stadig 

øker behovet å være til nytte for noe. Dagens teknologi er for 

avansert, men det er for tungt til å bære papiraviser med seg 

overalt (Ørjasæter 2015, 30). 

 
 
Disse to bøkene understreker faktainformasjonen som ble innhentet tidligere, gjennom 

personlige opplevelser og erfaringer hos disse to menneskene. Ørjasæter tipser om å for 

eksempel ha et tilpasset bibliotek med ulike skriftstørrelser, lydbok og høytlesning til de som 

trenger det (Ørjasæter 2015, 53). Hun råder også til å skape arena for at eldre kan møtes i 

Figur 5: Bokomslaget til boken «I 
hodet på en gammel dame».  
Kilde: Bokklubben.no 
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ulike sammenhenger, for dette vil gi avbrudd i den ensomme tilværelsen (Ørjasæter 2015, 

120). 

 

2.12 Mestringsfølelse og livskvalitet 

Det å ikke kunne utføre arbeid selvstendig, kan være en vanskelig situasjon å akseptere 

for eldre. Dette kan være en krevende situasjon som gir ulike utfall. Noen kan redusere 

mengden de gjør av en aktivitet, eller gi opp på å gjøre den. Andre kan prøve å unngå 

problemet ved å utsette når aktiviteten skal utføres. Mens noen igjen kan akseptere hjelp fra 

andre objekter som assistanse, eller til og med hjelp fra andre mennesker (Baltes og 

Carstensen, 1997). 

 

En rapport fra Universitetet i Oslo viser til at mestring i hverdagen og aktiviteter 

knyttet til identitet gir økt livskvalitet blant eldre mennesker (Hjorthol m.fl. 2011, 26). 

Rapporten deler disse aktivitetstypene i to; hvor den første handler om basisaktiviteter. Det er 

ikke nivået på mobiliteten, men det meningsfulle ved å kunne klare basiske aktiviteters 

selvstendig. I tillegg er livskvalitetsaktiviteter med på å påvirke livskvaliteten. 

Livskvalitetsaktiviteter handler om identitet og selvfølelse. De handler om å være i kontakt 

med omverdenen og oppleve samfunnsmessig tilhørighet. Fordi alle reagerer forskjellige på 

aldringsprosessen, er det viktig å skape miljøer som både er tilrettelagt for eldre 

menneskers fysiske begrensninger og som gir dem tilhørighet.  

 

2.20 Biofili 

Biofili har i nyere tid fått mye oppmerksomhet. I et moderne samfunn, hvor mye av tiden 

brukes inne, er denne teorien spesielt relevant. Begrepet biofili betyr kjærlighet for livet og 

baserer seg på teorien om at vi som menneske har behov for kontakt med naturen. Å bruke 

biofiliske elementer i omgivelser vi skaper, har positiv innvirkning på mennesket. Det 

kan redusere stress, forbedre kognitiv funksjon, øke kreativitet, gi økt velvære og til og med 

gjøre at man helbreders raskere (Browning, Ryan, Clancy 2015, 4) 

 

Måter å oppnå biofilisk design utdyper Kellert i boken Biophilic design. Han deler inn i to 

dimensjoner, hvor den første dimensjonen forklarer om menneskets tilhørighet i naturen. 

Biofili kan fremmes i omgivelser både direkte i form av naturlige elementer som lys, levende 

planter, dyr, naturlige habitater og økosystemer – eller indirekte i form av ulike virkemidler 
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som fargebruk, potteplanter, fontener eller akvarier. Både den direkte og indirekte metoden 

skal kunne ha samme innvirkning på mennesket (Kellert, Heerwagen, Mador 2008, 5). Den 

andre dimensjonen er stedsbasert handler om å ta utgangspunkt i det som finnes på stedet fra 

før i form av det bygde miljøet, landskap og kulturen i den gitte regionen. Den handler om 

hvordan bygninger og landskap med betydning til mennesket kan bli en del av vår identitet.   

 

 

2.30 Dybdeintervju som forskningsmetode  

Dybdeintervju er en kvalitativ forskningsmetode som brukes som et virkemiddel for å få frem 

reelle opplevelser og erfaringer fra andre. Formålet med et dybdeintervju er å skape rom for 

fri samtale, hvor informanten kan snakke selvstendig og reflektere rundt et valgt tema (Tjora 

2012, 104). I forbindelse med faget Vitenskapsteori og metode (VIM3103) ble det utviklet en 

intervjuguide til bruk for dette prosjektet. Da dybdeintervju krever mye tid, er det valgt å 

utføre intervjuet med tre personer fra vår målgruppe. For at funnene våre ikke skal være 

påvirket av forkunnskaper av personene, er informantene valgt tilfeldig. I tillegg kan det være 

lærerikt å få perspektiver fra en tredjepart- som ikke er blant målgruppen, men som kan uttale 

seg om dem gjennom erfaringer. Derfor er det også valgt å intervjue en sykepleier med 

eldreomsorg som fagfelt. Se vedlegg 1 for dybdeintervjuer.  

 

Intervjuene utføres på en semi - strukturert måte, slik at det er bedre flyt i samtalen og viktige 

opplysninger ikke blir utelatt (Næss og Pettersen 2017, 81). Intervjuguiden vil derfor fungere 

som en huskelapp og en veileder.  Alle intervjuene vil utføres fysisk, noteres for hånd og 

informanter vil bli anonymisert. Dermed vil ikke prosjektet være meldepliktig til NSD. Det er 

ønskelig at informanter føler seg komfortable og derfor er det bestemt at de selv kan velge 

sted å møtes.  

 

2.31 Dybdeintervju; Dame 71 

Dette intervjuet ble utført på en kafe i Oslo sentrum. Informanten er en nylig pensjonert dame 

på 71. Gjennom livet har hun bodd i ulike kollektiv og har nylig flyttet for seg selv. Hun 

trivdes med begge boforholdene, men synes det er deilig å ikke måtte forholde seg til noen 

andre nå. 
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I hverdagen driver hun med mye sosialt som gjør at hun ikke føler seg ensom. Hun har mer 

energi til å drive på med det hun har lyst til nå, sammenlignet med da hun fortsatt var i arbeid. 

Hun liker å lese bøker, møte venninner og andre mennesker, går turer, besøke kulturminner og 

gå ut for å spise på restaurant. Spesielt liker hun indiske og thai matretter. Hun trives også 

godt med å hjelpe andre mennesker og er med i diverse foreninger, styrer, valgkomiteer og 

organisasjoner. Navn på disse stedene oppfattes som personsensitive og vil derfor ikke 

oppgis. Hun bruker kollektivtilbudet som transportmiddel. Hun har ikke bil og synes det er 

greit siden det er dyrt å ha bil i Oslo. Når hun går turer, er valg av sted avhengig av sesongen. 

Hun trives best å gå turer om sommeren, siden dagene er lengre og hun ikke må bruke 

brodder.  

 

Vanligvis har hun pleid å dra ut mellom 3 -5 ganger i uken, men hun påpeker at situasjonen 

har vært litt annerledes under pandemien. Det har for eksempel vært vanskeligere å treffe 

venner, siden de ikke hadde noe sted å være. Leiligheten hennes er liten og lite egnet til 

besøk av flere.   

 

Informanten sier det er kjemien og ikke alderen som avgjør hvem hun trives å snakke med. 

Det er slettes ikke alle på hennes egen alder hun trives å omgås med. I tillegg forteller hun om 

at hennes vennegjeng driver på med masse tull som man kanskje ikke ville trodd en på hennes 

alder drev på med, som å snike med alkohol på togturer. Hun forteller også at hun måtte bruke 

en rekke data programmer mens hun fortsatt var i arbeid og at hun derfor ikke har problemer 

med å bruke teknologi. Hun foretrekker likevel å bruke radio eller TV til å høre på musikk, 

selv om hun klarer å bruke diverse tjenester som Spotify og YouTube.  

 

2.32 Dybdeintervju 2 – Mann «Snart 75» 

Intervjuet fant sted hos informanten. Han er en nesten 75 år gammel pensjonist som bor alene. 

Informanten liker å lese, svømme, legge kabal, løse kryssord og gå turer uansett årstid. 

Lengdene på dagsturene forteller han at har redusert seg fra åtte til to/tre timer. Om sommeren 

liker han å dra på øyhopping i Oslofjorden. Før drev han på med gymnastikk, jassballett, ski 

og skøyter. Men på grunn av alderen og en hofteoperasjon tørr han ikke dette lenger. Han 

forteller at han har like mye tid til å dra ut nå som før, men at han savner å reise mer, 

oppleve forskjellige land, steder og mennesker. Av transportmiddel bruker han til vanlig t-

bane. 
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I frykt for å bli smittet, unngår informanten foreløpig kontakt med mange mennesker. Han har 

for eksempel ikke møtt venner like ofte. De gangene de møtes, pleier de å dra et sted som er 

sentralt for alle. Det er viktig for dem å ha et sted å sitte når de møtes, og dermed blir det 

ofte cafe eller restaurant de drar til. Informant forteller også at det hadde vært gøy med et 

sted hvor vennegjengen kan drive på med aktiviteter sammen og et sted hvor de kan gå 

litt rundt.  

 

Når det kommer til yngre, synes han at det er veldig mye fin ungdom. Han synes det er lett å 

snakke med de yngre, noen ganger også lettere enn de på hans alder siden de ikke er like 

åpne. Når det kommer til dagens teknologi, synes han derimot at den er vanskelig å forstå seg 

på og bruker kun mobiltelefon. For å høre på musikk bruker han radio og cd spiller.  

 

Avsluttende forteller informanten at han synes det hadde vært veldig fint med et sted hvor 

folk på hans egen alder kan møtes sammen. Han legger til at han tror de fleste eldre er 

ganske like og hadde vært enig med han – utenom de som bruker mye datamaskin og ny 

teknologi.   

 

2.33 Dybdeintervju 3; Dame 80 år  

Informant er en dame på 80 som er pensjonert og bor alene. Intervjuet ble utført hos henne. På 

fritiden liker hun å lese, strikke, se på Netflix, gå turer og møte venninner. Før stod hun mye 

på ski, men dette har hun ikke gjort på mange år grunnet at hun ikke har noen å dra med.  

 

På en vanlig uke sier hun at hun drar ut rundt to ganger i uken. Hun drar ut oftere nå, 

sammenlignet med da hun jobbet. Venninner er derimot dårligere form og orker ofte ikke å 

dra langt. Derfor bestemmer de ofte et møtested i nærheten. Hun forteller at hun savner å reise 

til andre land og oppleve kulturer, men at hun ikke har noen å dra med. Hun sier hun også er i 

dårligere form, at det er tungt å bære ting opp trappene hjemme og ta ut søppel. Knærne har 

også begynt å svikte, noe som har resultert i at hun ikke sykler like mye som hun pleide å 

gjøre. Dette har påvirket hennes hverdag i form av at hun tar buss og bane for å komme seg til 

ulike steder. Hun sier at hun hadde bil før, men at den har blitt gammel og at hun ikke har råd 

til å kjøpe ny.  

 

Videre forteller hun at hun synes mye fint om dagens unge. Hun omgås ikke med unge 

utenom i familien, men har observert dem. De lever mye friere, er fornuftige og har mye bra å 
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komme med. Likevel synes hun det er lettere å kommunisere med jevnaldrende, på grunn av 

like interesser og erfaringer. Av teknologi ser hun på TV, iPad og telefon som en 

nødvendighet. Hun brukte CD-spiller til å høre på musikk før, men gikk over til en SONOS-

høyttaler da den gikk i stykker. Hun hørte også mye på radio før, men sluttet da sendingene 

ble byttet over til DAB-nettet. Hun synes at dagens teknologi har gjort det vanskeligere å høre 

på musikk.  

 

2.34 Dybdeintervju 4 – Sykepleier  

Sykepleieren som er intervjuet, har spesialkompetanse i eldreomsorg og har jobbet som 

hjemmesykepleier de siste 14 årene. Gjennom sine erfaringer forteller hun at samfunnet på 

mange måter ikke er godt tilpasset eldre mennesker. Hun forteller om hvordan antall 

dagsenter for eldre har blitt redusert i løpet av de årene hun har jobbet med eldre, og 

hvordan de eldre er nødt til å vente i kø for å tilgang til dagsentrene. Hun forteller at de eldre 

etter hennes erfaringer ofte er ensomme og at de spesielt om vinteren isolerer seg mye. Mange 

av dem bruker mye av tiden sin på å titte ut av vinduet eller venter på at telefonen skal ringe, 

så de endelig kan få snakke med noen.  

 

Eldre har ikke det samme fysiske nivået som yngre mennesker og må ha omgivelser som er 

tilpasset dette. De trenger rolige omgivelser. De eldre blir fort sliten og omgivelsene må tilby 

muligheter for dem for å hvile. Sykepleieren nevner også det finnes eldre som er spreke, men 

at det etter hennes erfaringer at rundt halvparten av dem bruker hjelpemidler for å utføre 

arbeid. Derfor er det viktig med godt tilpassede miljøer for de eldre, som tar hensyn til deres 

evne. Videre forteller sykepleier at de eldre er mer inkompetente når det gjelder teknologi og 

de fleste foretrekker aviser og bøker i papirformat fremfor digitalt. Hun sier også at eldre har 

mye kunnskap og at hun selv har lært mye fra dem. Det er viktig å lytte til dem og høre på det 

de har å si. Dette mener hun vil få dem til å føle seg verdifulle.  

 

2.35 Resultat 

Intervjuene har vært inspirerende og understrekende at alder ikke forandrer behov, men at den 

gir fysiske utfordringer. To av tre informanter forteller at de har mer tid etter pensjon. De 

utnytter tiden sin gjennom å drive på med ulike aktiviteter og sosialisere seg med venner. Å 

oppleve kulturer er noe de alle savner og alle tre forteller også at de ønsker et sted å kunne 

være med venner. Alle tre bruker kollektivtilbudet i form av transport.  
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Aktiviteter som tar del av de tre informantenes hverdag er følgende; Møte venner, dra på 

restaurant, gå turer, møte andre mennesker, besøke kulturminner, lese, legge kabal, løse 

kryssord, trene, gå turer i marka, strikke og se på Netflix. På mange måte har disse intervjuene 

inspirert til utvikling av prosjektet i form av aktiviteter, som videre er brukt i 

spørreundersøkelse delt med flere mennesker innad i målgruppen vår. Intervjuene har også 

inspirert til å inkludere å oppleve ulike kulturer med i prosjektet.  

Intervjuet med sykepleier har understreket behovet samfunnet har i form av tilbud og 

tilpasninger for eldre mennesker. Denne innsikten har gjort det tydeligere for meg at eldre 

trenger vennlige omgivelser, som er tilpasset deres fysiske nivå og at mange av dem kan velge 

å isolere seg ved utfordringer som vintertiden– noe som fører til ensomhet blant dem.  

De tre personene vi har intervjuet innen vår målgruppe og sykepleieren kan i seg selv ikke 

representere hele Oslo by. Informantene våre gir oss likevel et godt innblikk temaet gjennom 

personlige erfaringer, som er relevant informasjon for utvikling av dette prosjektet.   

2.40 Befaring, Tøyengata 53 

Det gamle Munch museets inngangsparti brukes for tiden som et vaksinasjonssenter for bydel 

gamle Oslo. Jeg var i kontakt med kommunen og fikk lov til å komme innom på befaring i 

dette inngangspartiet. Under befaringen var det vanskelig å få et helhetlig inntrykk av stedet, 

da det kun var mulig å se et lite parti. Befaringen gjorde det likevel mulig å måle avstander, 

høyder og størrelser til å ta som utgangspunkt for plantegningene jeg hadde, og å få et 

innblikk i hvordan stedet ser ut. (Se vedlegg 2 for bilder fra befaring). Inngangspartiet bestod 

av flere søyler som strakte seg opp til taket og en mesanin med tilgang både via heis og trapp.  

 

2.50 Befaring, Almas hus 

Almas hus er en visnings- og simuleringsleilighet som befinner seg på Aker sykehus. 

Besøkende får både være med på å høre en presentasjon om stedet og får en guidet omvisning 

i leiligheten. Stedet viser foretak for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for mennesker 

med kognitiv svikt eller demens. De ulike hjelpemidlene skal kunne innføres både i eget hjem 

og på institusjon. Det ble foretatt en befaring til dette stedet for å hente inspirasjon og for å få 

bedre forståelse av løsningene og hjelpemidlene som er brukt. Se vedlegg 3 for bilder fra 

befaring. 
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2.60 Observasjoner, nærmiljø   

En formiddag i tidlig vår, ble det tatt en tur ned til områdene rundt det gamle Munch- museet. 

Se vedlegg 4 for bilder fra nærmiljøet. Det var da jeg så den store gressplenen utenfor bygget 

at interessen for å ta den i bruk for prosjektet fant sted. Plenen var stor, trekantformet, med et 

monument på spissen. Senere har dette monumentet blitt undersøkt, og vært til inspirasjon 

videre i prosjektet. Monumentet symboliserer Norge i møte med klimakrisen, og henter 

inspirasjon fra «pikk og pupper» (Dagbladet, 15 mai 2021). Denne oppsiktsvekkende 

inspirasjonskilden har for meg symbolisert forskjellen mellom mennesker. Noen kan 

synes at ideen bak monumentet er morsomt, men andre igjen kan ha andre meninger. 

Akkurat som oss mennesker som er individuelle i vår tankegang, har forskjellige kulturer, 

alder og meninger.  

 

Denne inspirasjonskilden har inspirert meg til å skape et uteområde hvor ulike mennesker i 

alle aldre kan samles. Gressplenen utenfor bygget blir ved denne sammenheng brukt til å 

skape et møtepunkt som samler mennesker på tvers av alder. I tillegg har monumentet 

inspirert til å knyte disse menneskene sammen. I lokalet vil det tilbys utstillingsrom med 

tilgang for alle, hvor man kan skape vise og dele opplevelser sammen.  

 

Med ryggen til inngangen til det gamle Munch museet, befinner Tøyen parken seg på venstre 

side av gressplenen. På høyre side, er den botaniske hagen og naturhistoriske museet. 

Botaniske hagen er gratis og har både ute og inne områder med ulike plantearter. Menneskene 

som besøker områdene varier fra skoleelever, hundeeiere, barneforeldre og eldre som går 

turer. Det er også observert dyreliv i området i form av ulike fuglearter og hunder. En 

spasertur unna er Tøyen torg, med et mangfold av mennesker og tilbud. Det er flere butikker, 

restauranter og bibliotek som kan besøkes dersom den eldre ønsker litt variasjon i sin hverdag.  

 

2.70 Observasjoner på målgruppe  
Tidlig en morgen ble det tatt en tur til en cafe på et senter i Oslo. Det var for det meste eldre 

som satt i cafeen på denne tiden. Noen satt med venner, andre med barnebarn og en satt og 

leste på avis. Andre vandret på senteret. Det alle hadde til felles var at de hadde samlet seg for 

å være blant mennesker. Det var ingen interaksjon mellom de forskjellige gruppene som satt.  
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2.80 Spørreundersøkelse  

Spørreundersøkelser er en kvalitativ forskningsmetode som gjør det mulig å få svar fra et 

større antall personer (Næss og Pettersen 2017, 124). For å finne ut av forholdet en større 

mengde av målgruppen har til det gamle Munch museet og deres holdninger til at den 

gjenbrukes, ble det utført en spørreundersøkelse. Gjennom denne spørreundersøkelsen ble det 

også stilt spørsmål rundt hva slags aktiviteter respondenten liker, og deres ønsker i form av 

aktiviteter. Undersøkelsen består av både lukkede spørsmål med faste svaralternativer og åpne 

spørsmål som gir mulighet for å utdype meninger. Svarene er samlet i form av grafer og 

tabell, og presentert som vedlegg 5. Undersøkelsen er utført på 20 respondenter gjennom 

nettskjema.no, som er en nettside som tilbyr anonymisering. Derfor har det ikke vært 

meldeplikt til NSD i forbindelse med resultater. 

 

2.81 Resultater  

De fleste av respondentene oppgir at de har et forhold til det gamle Munch museet. Nesten 

alle er også for at bygget skal gjenbrukes. Det er variasjon på aktiviteter respondentene 

ønsker, og flere har utdypet gode ideer til ulike aktiviteter det nye lokalet kan tilby. Et av 

disse er foredragsrom, som har vært med på å påvirke et av bruksområdene for bygget.   

 

20 respondenter kan ikke representere alle eldre i hele befolkningen. Det er for eksempel 

ingen over 95 år som har deltatt i undersøkelsen, så undersøkelsen dekker ikke alle aldre i 

målgruppen. Svarene har likevel vært hjelpsomme for å bygge ideer og gir en indikator på 

hvordan målgruppen tenker, og hva de ønsker.  

3.0 Idégenerering 

3.10 Inspirasjon  

Veldig tidlig i prosjektet ble jeg inspirert til å bruke trær som et symbol i forbindelse med 

målgruppen. Bakgrunnen for denne inspirasjonen var eksponering for ulike filmer og serier 

som ble sett i startfasen av prosjektet. Første filmen som påvirket meg og senere prosjektet, er 

soppens fantastiske verden. Dette er en amerikansk dokumentarfilm fra 2019. I filmen er det 

en scene som forklarer hvordan trær bruker den vegetative delen av sopp, kaldt mycel, til å 

kommunisere med andre trær og for gi dem næring. Trærne klarer også å gjenkjenne sine 

«biologiske» barn gjennom mycel, og bruker det til å regenerere barna unna farer 

(Schwartzberg, 2019).  
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En annen inspirajson er serien “Jack Whitehall: Travels with My Father”. Dette er en serie 

som handler om reiser til ulike deler av verden. I en episode, hvor de befinner seg i 

Kambodsja, snakkes det om folkemordet på kambodsjanere som fant sted for 40 år siden.  

Denne hendelsen blir beskrevet familie og slekt som røtter til enkelte individer, hvor alle 

måtte drepes for å bli «kvitt roten» (Whitehall, 2017). Denne metaforen om røtter, sammen 

informasjonen om trær har ført til utvikling av illustrasjonen under.  

 
 

 

3.20 Tankekart 

Temaene eldre, biofili og trær ble videre samlet sammen på ett ark i form av et tankekart. 

Tankekart er en metode for å få oversikt over et valgt tema (Lerdahl 2007, 124). Ulike 

assosiasjoner rundt ordene ble notert og viktige relevante punkter og «Knutepunkt» mellom 

temaene er sirklet rundt. Tankekartet har gitt ideer som videre er utviklet under 

skisseprosessen. Som hjelp for utvikling av spørreundersøkelse ble det også benyttet et 

tankekart. Usikkerheter rundt målgruppens ønsker for aktiviteter, gjorde at jeg valgte å se på 

hvilke behov jeg selv har og ulike aktiviteter jeg liker og hva jeg kunne sett for meg å utføre 

når jeg blir eldre. Se vedlegg 6 for tankekart.  

 

3.30 SWOT-analyse  

For å få overblikk over byggets nåværende løsning og dens forbedringspotensial, ble det 

utført en SWOT-analyse av bygget (Se vedlegg 7 for SWOT-analyse). SWOT-analyse er et 

Figur 6: Likheter mellom trær og mennesker 
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verktøy og en metode for å få overblikk over en lønning og dens marked (Lerdahl 2007, 76). 

De store vindusflatene som en gang hadde eksistert, er i dag dekket igjen. Å fjerne den svarte 

steinmassen som dekker vinduene, kan gi mer dagslysinnslipp i bygget. Det er observert at 

bygget i dag ikke byr på sittemuligheter ute. Gressplenen plassert ved byggets nåværende 

hovedinngang vil benyttes i sammenheng med dette. Bygget er stort og byr på mange 

muligheter i form av aktiviteter for målgruppen. Dagens løsning vil endres og tilpasses til vår 

målgruppe. I dag er det for eksempel ingen toaletter i første etasje. I den nye løsningen vil det 

inkluderes toaletter hyppigere i bygget. I tillegg vil bygget gjennomgå planendringer til å 

kunne romme dens nye bruksområder.    

 

3.40 Skisseprosess 

Etter datainnsamlingen og idégenereringen, har de oppståtte ideene blitt skissert i form av 

tegninger og skisser på skissepapir. Å prøve ut ideer fysisk gjør det mulig å forestille seg det 

man har tenkt, på en måte som ikke er mulig rent mentalt (Lerdahl 2013, 176). Skissene for 

arealdisponeringen for bygget baserer seg på informasjonen jeg har mottatt direkte i form av 

kontakt med målgruppen og indirekte i form av intervju, spørreundersøkelse og diverse 

litteratur. Målgruppens ønsker, meninger og utfordringer er tatt hensyn til ved utviklingen av 

lokalet. Tankekart og SWOT-analyse har også vært virkemidler for utviklingen av ulike 

elementer som jeg har valgt å inkludere i prosjektet.  

 

I tillegg til skissering har jeg ved denne fasen av prosjektet forsket og hentet inspirasjon fra 

trær og planter i naturen. Se vedlegg 8 for skisser, tegninger og inspirasjonsbilder av trær.  

 

3.50 Brainstorming på navn 

Brainstorming er en ideutviklingsmetode med høyt tempo, hvor man bruker ord og ulike 

assosiasjoner til å videreutvikle ideer (Lerdahl 2013, 128). Det høye tempoet gjør det 

vanskelig å evaluere, noe som gjør det lettere med flyt. Det har vært vanskelig å finne et 

passende navn for konseptet og denne metoden har blitt benyttet ved denne anledning. Se 

vedlegg 9 for brainstorming på navn. Ord med tilknytning til konseptet som Munch, trær, 

eldre og røtter har blitt kombinert frem og resultert i det endelige konseptnavnet for 

prosjektet. På denne måten er tittelen «Munchs høye trær» dannet. De «høye» trærne 

representerer de eldste i samfunnet og Munch er inkludert i tittelen som et minne av det 

bygget en gang var. Se vedlegg 9 for brainstorming på navn.  
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3.60 Travel log 

Det har skjedd mye ved utvikling av dette prosjektet. Perioden har vært som en berg-og-

dalbane og gjennom hele perioden har jeg dokumentert opplevelser i form av Snapchat bilder. 

Bildene forklarer reisen min på en måte som ikke kunne vært mulig å beskrive bedre på en 

annen måte. Disse har jeg valgt å inkludere i en travel log.    

4.0 Kort forklaring av konsept 

Konseptet bygger på ideen om bedre tilpassede omgivelser for eldre mennesker, og alle 

utfordringene eldre mennesker imøtekommer i hverdagen i møte med samfunnet. Det gamle 

Munchmuseet bærer preg av en historie for flere av oss, og spesielt noen av de eldre som har 

fulgt bygget fra dens startsfase til slutt. Ved å danne en møteplass for eldre mennesker 

tilpasset deres fysiske nivå, ønsker og behov, og å tilby en rekke aktiviteter er ideen å knytte 

eldre mennesker sammen, på tvers av alder kultur og kjønn. Ved å tilby muligheter for 

interaksjon med andre generasjoner i form av park og utstillingssone, er formålet å også å 

inkludere dem som en del av samfunnet. Dette nye lokalet skal minke ensomhet, øke 

tilhørighet og ikke minst øke livskvaliteten og skape variasjon i den eldres hverdag.  

5.0 Interiørfaglige valg 

5.10 Arkitektoniske inngrep  

Etter renoveringer og planendringer av Tøyengata 53, har bygget stått uendret siden 2004. De 

store vindusflatene som en gang hadde eksistert skal skåres frem igjen fra den svarte 

steinmassen i fasaden. Dette vil gi rikelig med dagslysinslipp i bygget. Det skal plasseres 

elektrisk integrert solavskjerming som tilpasses årstid og værforhold. I form av belysning 

plasseres det spotter og lyskastere på skinne som generell belysning i bygget. Det er også 

plassert pendellamper for å forsterke atmosfæren. Disse elementene plasseres i gipsplater, 

steinullplatere, tre - og spilehimling.  

 

I tillegg til eksisterende inngangsdør til bygget, plasseres det flere dører i fasaden for enklere 

tilgang til lokalet. Disse skal også kunne benyttes som nødutganger ved brann. Bygget 

strekker seg over to plan; u etasjen og 1 etasje. Ujevne gulvoverflater i etasjene skal jevnes ut 

med avrettningsmasse. De ulike sonene i lokalet fordeles med lettvegger og spilevegger. I 

dette prosjektet er det laget detaljerte planer av første etasjen, men det er laget en overordnet 
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plan for arealdisponering for hele bygget. I tillegg blir gressplenen som befinner seg utenfor 

byggets eksisterende inngangsparti i forbindelse med utbyggelse av felles parkområde.  

 

5.20 Utforming av 1 Etasje  

Førsteetasje er inngangsetasjen for bygget. Den allerede eksisterende hovedinngangen til 

bygget vil beholdes og benyttes til samme formål.   

 

5.21 Hovedinngang, Resepsjonssone 

Ved hovedinngangen vil den besøkende møte på de ansatte i resepsjonen. For å skape en 

uformell og hyggelig atmosfære mellom den besøkende og ansatte, er resepsjonen plassert 

slik at den ansatte lett skal kunne bevege seg rundt, hilse på og hjelpe den besøkende dersom 

det skulle vært behov for det. Videre i rommet er det plassert sitteområder med møbler 

tilpasset eldre mennesker. I sonen befinner det seg også en mesanin, med enda flere 

sitteområder. Det er plassert en avis og magasinsone i etasjen, hvor den besøkende kan hente 

hente lesestoff, sitte et sted og lese. Områdene er adskilt med spilevegger og blomsterkasser, 

og det finnes også toaletter i umiddelbar nærhet som den besøkende kan benytte seg av. Det er 

plassert heis og trapp både opp til mesaninen og ned til u etasjen. Trappen ned til u etasjen 

omkranser et stort tre. Dette er ment å være et symbol for likhetene mellom trær og menneske 

– og et biofilisk element, som det vil kommes tilbake til i punkt 5.50. I heisen er det plassert 

sittemodul som byr på sittemuligheter ved behov.  

 

5.22 Gang 

Videre i lokalet kommer man til gangsonen, som både leder veien til byggets ulike fasiliteter 

og som kan benyttes som en sosial sone. Det er plassert sittelementer langs gangene i hele 

lokalet, slik at de besøkende kan bevege seg i eget tempo. Det er brukt ulike organiske former 

og planter for å skape en koselig og biofilisk atmosfære. Ulike soner i gangene er inndelt med 

spilevegger og skiltet. 

 

5.23 Cafe  

I gangsonen befinner det seg en cafe, som byr på sittemuligheter både inne og ute. Cafeboden 

er organisk utformet og byr på lett servering. Ved boden er det plassert en dør med tilgang til 

cafeens uteområde. Uteområdet står på et terrassegulv og er utstyrt med en markise, som er 
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mulig å trekke ut ved behov. Sitteområdene inne befinner seg bak spilevegger. Den besøkende 

kan også ta med seg bestillingen sin rundt om i lokalet.  

 

5.24 Utstillingsrom, et sted for både unge og eldre.   

Hva er da bedre enn å bygge på byggets historie og gi alle en mulighet til å bidra med kunst 

og kultur? Ett av byggets allerede eksisterende rom vil benyttes i forbindelse med utstillinger 

og kulturelle sammenkomster. Dette rommet vil være åpent for alle som ønsker å besøke. 

Formålet er å samle sammen mennesker om å skape og oppleve kulturer. Den eldre skal 

kunne presentere egne utstillinger som er åpent for folket å se. Eksempler på hva som kan 

presenteres er malerier, moderne kunst, selvlagde klær, produkter, tradisjonelle klær og 

matfestivaler med mat fra forskjellige kulturer. Det som skal presenteres kan lages på lokalet.  

 

5.25 Auditorium 

Det er tilgang til auditoriet både direkte gjennom en ytterdør og gjennom gangsonen i lokalet. 

Auditoriet består av en scene og sirkulært utformede rader av sitteområder for publikum. 

Belysning vil føres opp langs gulvet som stier langs trappene til sitteområdene. Tak og vegger 

er av eik. Diverse foredrag, møter og seminar skal holdes her. Avhengig av opplegget for 

dagen, vil det være muligheter for drop-in, booking gjennom resepsjon eller online.  

 

5.26 Restaurant  

Det er tilgang til restauranten i bygget både utenfra og gjennom bygget. Ved inngangen vil 

den besøkende møte på hagebuer dekorert med planter, som fører veien inn til 

resepsjonssonen, hvor den ansatte vil ta imot de besøkende og lede dem til deres bord. 

Restauranten består av sitteområder, scene, bar, restaurantkjøkken og toaletter. Området er 

oppdelt med trespiler. Sittegrupper består av organisk utformede sofa, sofastoler og stoler 

utstyrt med glidehjul – som er mulige å henge opp på bord ved rengjøring.  Bord ved 

sofagrupper er utvidbare og kan trekkes ut av ansatte ved behov. Nærmest baren befinner det 

seg en sone som er beregnet for speedate, som vil foregå på lokalet. Restauranten kan 

ommøbleres og tilpasses arrangementer. Det vil være mulighet for live-musikk, dans og 

opptrender på restauranten.  

 



Kandidatnummer: 541 

 27 av 67 

5.27 Aktivitetsrom og gangsoner 

Gjennom lokalet, både i gangsoner og i egne rom, er det mulig å finne ulike aktiviteter 

beregnet for de besøkende. Det finnes bordtennisbord og biljardbord, med sittemuligheter for 

seere og de som venter på kø for å spille. Langs gangen er det et bibliotek, som vil inneholde 

bøker av ulik skriftstørrelse og komfortable lenestoler. Den besøkende kan ta seg til ro, lene 

føttene og lese i denne sonen. Fra de ansatte er det også mulig å få tildelt bordspill som kan 

benyttes i de sosiale sonene. Oppdelt med spilevegger, er det også mulig å finne 

datamaskinsone utstyrt med prosjektor. Den besøkende kan bruke disse datamaskinene, eller 

være med på kurs for å lære å bruke ulike programmer. Det vil også være matlagingsrom og 

hobbyrom for de som ønsker å benytte seg av dette.  

 

5.28 Hage 

Uteområdet som befinner seg inne i lokalet vil bli plantet med trær. Det vil være tilgang inn til 

hagen fra fire forskjellige punkter, hvor alle vil gjennom organiske stier fører dem inn til 

midten. Midt i hagen er det plassert en fontene og sittebenker for de som ønsker å sitte.  

 

5.30 U etasje 

U etasjen vil beholde formspråket som første etasje. Ned trappen/heisen fra hovedinngangen 

vil man møte på garderobe og personalrom for de ansatte. Dersom resepsjonist skulle hatt 

behov, vil det være mulig å tilkalle kollegaer for å hjelpe de besøkende. Denne etasjen tilbyr 

flere aktiviteter for besøkende utover i gangsonene og i egne rom. 

 

5.40 Andre arealer 

4. 41 Park 
Gressplenen ved hovedinngangen gjøres om til en park med stier inspirert av røtter av trær. 

Stiene er organiske og asymmetriske. Området omringes av trær og planter og monumentet 

som befinner seg på denne gressplenen vil bli bevart. Parken er åpen for alle, enten om de 

besøkende ønsker å gå tur i stiene, bruke parken som samlepunkt med andre eller for 

eksempel ha piknik i parken. Området nærmest det gamle Munchmuseet er beregnet for 

pustepauser for de besøkende av lokalet. Stedet er delvis adskilt fra resten av parken, 

inneholder jevnt gulv og tilbyr sittemuligheter. 
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5.42 Toaletter 
Det er plassert toaletter gjennom hele bygget. I alle toalettsoner er det HC toaletter og alle 

toaletter er utstyr med egen vask.   

 

5.43 Rømningsveier  
Alle utganger og trapper skal kunne benyttes i forbindelse med fare. Det er plassert utganger 

nær alle fasiliteter i lokalet.  

 

5.50 Biofili 
Det er benyttet biofilisk design igjennom hele bygget. Stiene og smitteområdene i parken 

utenfor bygget er organiske og asymmetriske. De skal kunne minne om røttene til trær. 

Områdene er dekket med gressplen og planter.  

 

Den organiske formen på stiene er også benyttet inne i lokalet. Med stier som leder inn til 

soner, adskilt med spilevegger av naturelementet; tre. Bueformet trapp med et stort tre som 

strekker seg i midten og gressplener og planter som repeterer seg igjennom bygget.  

Farger som minner om naturen; grønt og brunt av trær, gult og rødt av blomster – og møbler 

som repeterer det asymmetriske, organiske formspråket.  

 

5.60 Tilgjengelighet  
Gjennom bygget er det tatt hensyn til menneskers plassbehov og krav til tilgjengelighet og 

universell utforming i henhold til TEK17. I tillegg er det tatt hensyn til målgruppens fysiske 

nivå og tilretteleggelser for at brukere skal kunne utføre arbeid selvstendig, i eget tempo.  

 

Bygget strekker seg over to plan, med en mellometasje i resepsjonssonen. Det er plassert 

trapp og heis i flere områder for lett fremkommelighet mellom etasjene. Trapper inneholder 

repos med sittemuligheter og heiser er også utstyrt med sittemoduler, slik at turene skal være 

tilpasset brukeren. I alle ganger, og områder hvor det skulle vært behov for å snu, er det 

avstander nok for snusirkel. Områder med store gåavstander er utstyrt med smitteområder. I 

nærhet av alle soner befinner seg toaletter, hvor alle inneholder toaletter for både herre, dame 

og HC. Toalettene inneholder vasker med justerbar høyde. Diverse scener i bygget er utstyrt 

med trapp og rampe, hvor rampen er utformet etter krav om universell utforming.  
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Bygget er skiltet med de ulike sonene, for lettere orientering. Gulvoverflater og vegger skaper 

kontrast, og det samme med elementer i sonene, som bord og sofa. Dørlister står også i 

kontrast med vegger. Trappetrinn er markerte med kontrastmarkering. Himlinger er av 

steinullpater i lydklasse A og spilehimling med fiberduk, som begge er med på å forbedre 

akustikken i omgivelsene.  

 

5.70 Bærekraftige valg  
Spørsmål rundt om hva som skulle gjøres med det gamle Munchmuseet og om det skulle rives 

ned har vært med på å motivere til utviklingen av dette prosjektet. Ikke bare blir en verdifull 

historie bevart, men miljøet blir også det ved at vi gjenbruker. I et forbrukersamfunn hvor 

miljømessige, sosiale og økonomiske tilstander får stadig mer oppmerksomhet på grunn av 

den negative innvirkningen produsenter og forbrukere har, gjør dette til alles ansvar å tenke på 

konsekvenser av våre handlinger. Det gamle Munchmuseet har et potensial og kan fremme 

livskvalitet blant samfunnets eldste brukere. Så hvorfor ikke benytte seg av disse 

mulighetene? Rester av byggmassen fra renovering vil brukes til nye bruksområder så langt 

det lar seg gjøre. Betong som fjernes i forbindelse med nye åpninger i gulv vil brukes til å 

utforme veggformasjonen i parken og til å jevne gulvoverflater der det skulle vært behov for 

det. Allerede eksisterende produkter i bygget vil gjenbrukes eller doneres. Hovedprodusenter 

som det samarbeides med i prosjektet er miljøbevisste produsenter med krav om hensyn til 

omverdenen ved produksjon. Det er valgt slitesterke stoff, som er avtakbare og mulige og 

vaske på 60 grader. På denne måten kan man også ha variasjon i lokalet etter behov, uten å 

bytte ut eksisterende elementer. Treverket som brukes i prosjektet som romdelere, skal være 

kortreist.  

 
 

 
Figur 7: De tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Kilde: FN.no 
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6.0 Konklusjon  

Gjennom ulike forskningsmetoder har jeg samlet inn data om hvordan alderdom påvirker 

mennesker både fysisk og psykisk og hvordan tilpassede omgivelser kan ha en positiv 

innvirkning i den elders hverdag. Denne forskningen har videre blitt brukt i forbindelse med 

utvikling av ideer for prosjektet. Oppgaven er et bidrag til å svare på problemstillingen om 

hvordan vi kan skape et værested for eldre mennesker, som øker deres livskvalitet. Jeg håper 

at dette prosjektet vil inspirere andre til også å utvikle tilpassede omgivelser for eldre 

mennesker.  

7.0 Videre forskning 

Ved videre forskning er det relevant å utføre spørreundersøkelser med flere innad i 

målgruppen, som dekker alle aldere. Det kan også være aktuelt med avstemninger over ulike 

alternativer av løsningsforslag, slik at målgruppen for være med på å bestemme i større deler 

av prosjektet. Ved videre forskning ville det også vært lærerikt med flere dybdeintervjuer, 

som også tar for seg ansatte på nåværende dagsenter og yngre nærkontakter av målgruppen. 
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10.0 Vedlegg 

Vedlegg 1, Dybdeintervju 
1.1 Dybdeintervju 1  
 
Åpningsspørsmål 

- Hvor gammel er du? 
71 

- Hvem bor du sammen med? 
Bor alene, trives med dette. Har bodd i ulike kollektiv før, og med kjærester. 

- Hva jobber du med? 
Aktiv i ulike foreninger 

- Hva gjør du på fritiden? 
Går tur, drar ut for å spise, besøker kulturminner, møter venner 

- Hva er dine hobbyer? 
Lese bøker 
 

Refleksjonsspørsmål 
Fritid  

- Er det noe du pleide å bruke tiden din på før, som du ikke gjør like mye nå? 
- Hvis ja, hva er grunnen? 

Brukte mye tid på jobb før. Har mye mer fritid nå og setter pris på det. Mer tid til å 

gjøre ting jeg ønsker.  
 

- Er det noe du skulle ønske var lettere tilgjengelig for deg? 
Ingenting som jeg kommer på.  

 

- Hva slags steder liker du å dra til? 
Liker å dra på restaurant, liker spesielt Thai og Indiske restauranter. Liker også å 

besøke kulturminner og nye steder.  
 

- Har vanene på det endret seg siden du ble pensjonist – hvorfor? 
Drar ut oftere nå. Var ofte altfor sliten til å dra ut etter jobb. Har vært mer tid til å 

gjøre dette nå etter pensjon.  
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- Hvor ofte drar du ut nå, i forhold til før? 
Før var det sjeldent, nå er det minst 3-5 ganger i uken.  

 

- Hvor ofte drar du ut i gjennomsnitt på en uke? 
3 – 5 ganger i uken.  
 

- Hva påvirker ditt valg av sted? 
Pris er det dom ofte påvirker sted. Vil heller dra ut oftere enn å dra på dyre steder. 

Om det er vinter så avgjør om det er glatt ute valg av sted. Det er tungt å gå i 

brodder, velger derfor f.eks. et sted i byen nærme vannkanten om det skulle værte 

glatt andre steder.  
 

- Hva pleier du å gjøre om vinteren, i forhold til hva du gjorde før? 
Om det er vinter så avgjør om det er glatt ute valg av sted. Det er tungt å gå i 

brodder, velger derfor f.eks. et sted i byen nærme vannkanten om det skulle værte 

glatt andre steder. 

 
- Hva bruker du i form av transportmiddel for å komme deg til steder? 

Buss for å komme steder, kollektiv transport generelt, tog, fly og hurtigrute.  
 

- Er det noe du savner å gjøre? 
Nei, om det skulle vært tilfelle så gjør jeg det jeg savner å gjøre.   

 

- Hvis det var et nytt sted som kunne tilby aktiviteter og muligheter for deg og 
dine venner, hva ville du likt at dette stedet inneholdt? 
Liker å prøve nye ting. Ulike aktiviteter eller restauranter.  
 
Sosialisering 

- Hvor ofte møter du opp med venner nå i forhold til før? 
Oftere nå, ca. 3 – 5 ganger i uken. Har tid på dagen nå, hadde ikke det før pga. jobb. 

Venner har også mer tid og er ikke slitne etter jobb.  
 

- Hva påvirker valg av sted for å møte venner? 
At det er rimelig. Er også mye hos hverandre.  
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- Hva tror du kunne gjort at du og dine venner valgte å dra til et lokal?  
At det er rimelig, at vi kan sette oss ned eller at det er spennende tilbud.  
 
Forhold til yngre 

- Hva synes du om dagens unge? 
- Mye bra, Trives med dem.   

 
- Synes du det er lett å kommunisere med dagens unge? 

Ja, var mye i kontakt med dem i forbindelse med jobb. 

 

- Synes du det er lettere å snakke med folk på egen alder i forhold til yngre? 
Hvis ja, hva er grunnen tror du? 
Nei, kommer an på kjemi. Slett ikke alle på egen alder er lett å snakke med.  

 

Avslutningsspørsmål 
- Hva synes du om dagens teknologi, finner du nytte av den? 

Brukte ofte dataprogrammer i forbindelse med jobb, så er vandt med teknologi. 

Bruker også sosiale medier.  
 

- Hvordan pleide du å høre på musikk før, i forhold til nå? 
Hører på radio og tv. Noen ganger Spotify og YouTube.  

 
- Synes du dagens teknologi gjør det enklere eller vanskeligere å høre på 

musikk? 
Nei, synes ikke at den gjøre det vanskeligere - men foretrekker radio og tv for å høre 

på musikk.  

 
- Hvordan synes du intervjuet har vært? 

Bare bra, glad jeg kunne være til hjelp.  
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1.2, Dybdeintervju 2 
 
Åpningsspørsmål 

- Hvor gammel er du? 
74, blir 75 

- Hvem bor du sammen med? 
Alene 

- Hva jobber du med? 
Pensjonist  

- Hva gjør du på fritiden? 
Mange ting. Leser, legger kabal, løser kryssord, ute i butikker, sammen med venner. 

Møter venninner mindre pga. korona 
- Hva er dine hobbyer? 

Mye ute og gå tur, legge kabal, kryssord 
 

 

Refleksjonsspørsmål 
Fritid  

- Er det noe du pleide å bruke tiden din på før, som du ikke gjør like mye nå? 
- Hvis ja, hva er grunnen? 

Trente mye mer før. Gymnastikk, jassballett. Svømte mye før. Trene pga. alder, 

svømme pga. korona. 
 

- Er det noe du skulle ønske var lettere tilgjengelig for deg? 
Nei, har ikke noe problem egentlig. Mark rett utenfor, ikke lang vei til t-bane for å dra 

andre steder. Butikk er også nærme (7-10 min til nærmeste, med mindre det er glatt). 

Litt avhengig av årstid 
 

- Hva slags steder liker du å dra til? 
Trives veldig godt på det lokale kjøpesentret, fordi det er nærmest og tilbyr mye. 
 

- Har vanene på det endret seg siden du ble pensjonist – hvorfor? 
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Nei, mye av de samme stedene. Tar baten til ¢yene om sommeren. Stort sett det 

samme, men ikke like lange turer som før (pleide å være opp til 8 timers turer, nå 

holder 2-3 timer). 
- Hvor ofte drar du ut nå, i forhold til før? 

Omtrent like ofte 

- Hvor ofte drar du ut i gjennomsnitt på en uke? 
Vanskelig å svare, på grunn av korona. 
 

- Hva påvirker ditt valg av sted? 
Har mange steder. Liker hele marka. Reiser mest til øyene i Oslofjorden for tiden. 

lkke så mange store lange turer inn i marken de siste årene. 
 

- Hva p pleier du å gjøre om vinteren, i forhold til hva du gjorde før? 
Pleide å sta på ski (hopp også) og skøyter (og ishockey), men tørr ikke pga. 

hofteoperasjon. Nå er det mindre på ski og skøyter, og mer på beina.. 
 

- Hva bruker du i form av transportmiddel for å komme deg til steder? 
T-Banen mest. Den er nærmest og når mange kanter av byen. Alle årstider. Før 

kjørte hun mye til Holmenkollen for å stå på ski. De hadde gamle vogner der man 

festa skiene utenpå. 
 

- Er det noe du savner å gjøre? 
Å reise mye og oppleve forskjellige land, steder og mennesker, få bruke engelsken 

litt. 
 

- Hvis det var et nytt sted som kunne tilby aktiviteter og muligheter for deg og 
dine venner, hva ville du likt at dette stedet inneholdt? 
Syns bowling var veldig moro. Det er liksom noe man ikke kan ha hjemme. Minigolf 

også, fordi det er noe alle kan gjøre. Sanne type aktiviteter som man kan gjøre 

sammen 
 
Sosialisering 

- Hvor ofte møter du opp med venner nå i forhold til før? 
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Har ikke kommet helt i gang etter korona, men de har begynt igjen. Har ikke turt pga. 

smitte. lkke så ofte nå, men ser for seg at det blir mer når været blir bedre og smitten 

roer seg. 
 

- Hva påvirker valg av sted for å møte venner? 
Treffes ofte på lokale senteret. Passer best med tanke på plassering, sentralt for 

vennene. Har også dratt ut på restauranter i sentrum. Drar ofte for å sitte ned og ta 

en kaffe. 

 

- Hva tror du kunne gjort at du og dine venner valgte å dra til et lokal?  
At det er sentralt for vennegjengen. At det er et sted a sette seg ned for a ta en 

matbit. Mulighet til å gå litt rundt. 
 
Forhold til yngre 

- Hva synes du om dagens unge? 
- Mye fin ungdom. Må ha vært ekstra heldig, for ha truffet veldig masse hyggelige 

ungdom. Ble hjulpet på glattisen i vinter. Syns ungdommen er fin. Så klart er det alltid 

unntak, men mesteparten er gode. Stort sett jenter hun syns ikke er ok, guttene er 

som oftest høflige. 
 

- Synes du det er lett å kommunisere med dagens unge? 
Jaja, ikke noe problem. Men så er han også veldig sosial. Spesielt hvis de prater 

først. 

 

- Synes du det er lettere å snakke med folk på egen alder i forhold til yngre? 
Hvis ja, hva er grunnen tror du? 
Nei, ikke noe forskjell. Noen ganger lettere med yngre, for noen eldre er gjerne ikke 

så åpne. 

 

Avslutningsspørsmål 
- Hva synes du om dagens teknologi, finner du nytte av den? 

Bruker ikke, har bare telefon. Bruker ikke data, men den er sikkert helt grei, men kan 

være litt skummel også. Spesielt fordi man må være så forsiktig på nettet. Vil ha så 
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enkel mobil som mulig, men holder seg unna internett. Hun forstår at mange eldre 

liker nettet også. Har radio og tv. 
 

- Hvordan pleide du å høre på musikk før, i forhold til nå? 
Hører på all slags musikk, men liker country mest. Har ikke endret seg. Liker også 

opera, ikke sa glad i hard rock og litt mer spesiell musikk. 

 
- Synes du dagens teknologi gjør det enklere eller vanskeligere å høre på 

musikk? 
Bruker ikke moderne løsninger som Spotify, hører på radioen, kjempeglad i den. Har 

også CD spiller, men det bare ligger der for det meste. 

 
- Hvordan synes du intervjuet har vært? 

Gikk bra det. Var glad for at det var lettere, dagligdagse spørsmål. Tror eldre er 

ganske like, utenom de som liker å være mye på datamaskinen. 
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1.3 Dybdeintervju 3  
 
Åpningsspørsmål 

- Hvor gammel er du? 
80 år gammel 

- Hvem bor du sammen med? 
Jeg bor alene. 

- Hva jobber du med? 
Jeg er pensjonist. 

- Hva gjør du på fritiden? 
Da strikker jeg, og leser. Hvis det ikke er glatt ute så går jeg tur, også møter jeg 

venninner og går på café. Og se på Netflix *ler* (hun liker krim) 

- Hva er dine hobbyer? 
 

 

Refleksjonsspørsmål 
Fritid  

- Er det noe du pleide å bruke tiden din på før, som du ikke gjør like mye nå? 
- Hvis ja, hva er grunnen? 
Jeg gikk veldig mye før, men når kroppen streiker så blir det ikke like mye.  

 

- Er det noe du skulle ønske var lettere tilgjengelig for deg? 
Egentlig ikke, utenom at jeg må bære ting opp trappen. (Er ikke heis der hun bor. 

Tilleggsnotat: hun må gå ned og ut for å kaste søppel – en søppelsjakt kunne vært 

fint kanskje). 

 

- Hva slags steder liker du å dra til? 
- Har vanene på det endret seg siden du ble pensjonist – hvorfor? 

 
- Hvor ofte drar du ut nå, i forhold til før? 

Jeg drar oftere ut nå enn før jeg ble pensjonist. Før, etter jeg var ferdig på jobb så 

måtte jeg jo hjem og lage mat og slappe av, for da var jeg jo sliten. Da møtte jeg 

kanskje folk i helgen, men ikke mye. Så jeg er mer ute nå enn før. 

- Hvor ofte drar du ut i gjennomsnitt på en uke? 
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Vanligvis mellom 1-2 ganger, som regel på onsdager og lørdager. 

- Hva påvirker ditt valg av sted? 
Venninnene mine. Noen av dem har dårlig helse og orker ikke å gå så langt i tillegg 

til at de bor nærmere kafeer, så da bestemmer de.  

 

- Hva pleier du å gjøre om vinteren, i forhold til hva du gjorde før? 
Jeg gikk mye på ski før, men det er mange år siden. 

- Hvis det er en forskjell, hva er grunnen? 
Det endret seg fordi døtrene mine ikke bodde hjemme lenger og jeg skilte 

meg fra mannen min. Hadde jeg å stå på ski nå så hadde jeg sikkert dødd. 

 

- Hva bruker du i form av transportmiddel for å komme deg til steder? 
Buss og bane. Før syklet jeg mye, men så sviktet kneet og da stoppet jeg. Jeg pleide 

også å ha bil, men den ble for gammel og råtten, og etter det hadde jeg ikke råd til å 

kjøpe en ny en. 

- Hvorfor bruker du denne transportmåten? 
Fordi det er de som er her i nærheten. 

- Avhenger det av årstider? 
Nei, jeg tar det uansett. 

 
- Er det noe du savner å gjøre? 

Nei, ikke som jeg kan komme på akkurat nå. Det meste spiller ikke så stor rolle for 

meg. Jeg kunne godt tenkt meg å reise kanskje – til Australia. Sånne langviken turer 

kunne også vært hyggelig. Jeg blir jo litt begrenset av de jeg omgås med siden de 

ikke er i god nok form til slike reiser. Da må jeg ha med meg Toril da, vi kan dra. 

 

 

- Hvis det var et nytt sted som kunne tilby aktiviteter og muligheter for deg og 
dine venner, hva ville du likt at dette stedet inneholdt? 

- Er det noen spesifikke aktiviteter du hadde likt å ha? 
-  

Sosialisering 
- Hvor ofte møter du opp med venner nå i forhold til før? 

Mer nå enn før. 
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- Hva påvirker valg av sted for å møte venner? 
Venninnene mine og helsen deres. 

 

- Hva tror du kunne gjort at du og dine venner valgte å dra til et lokal?  
 
Forhold til yngre 

- Hva synes du om dagens unge? 
Jeg synes de er helt topp. Jeg kan være på bussen også kommer det en sånn gjeng 

også sitter jeg og ser jeg at det er veldig mye fin ungdom. Dagens ungdom er veldig 

fornuftige og har mye bra å komme med. 

- Synes du det er lett å kommunisere med dagens unge? 
Ja. Jeg kommuniserer jo ikke med så mange unge utenom familien, da. Jeg synes 

ungdom i dag er mye friere på en måte enn det vi var da vi var unge da. (På hvilken 

måte da?) På alle mulige måter egentlig.  

 

- Synes du det er lettere å snakke med folk på egen alder i forhold til yngre? 
- Hvis ja, hva er grunnen tror du? 

Ja, man lignende interesser og erfaringer. Jeg er jo egentlig ikke så mye 

sammen med ungdom heller, man er jo ikke det når man blir så gammel. 

 
Avslutningsspørsmål 

- Hva synes du om dagens teknologi, finner du nytte av den? 
Ja, hvis det er som TV og iPad og sånt! Du er jo nesten nødt til å ha det i dag. 

(Synes du det er en bra ting da, hvorfor det?) Ja, man kan finne ut mye. Jeg er veldig 

ofte inne på telefonen og googler ting som jeg lurer på eller hører om. 

(Du savner ikke tiden hvor teknologien var annerledes?) Nei.  

 

- Hvordan pleide du å høre på musikk før, i forhold til nå? 
Før så hadde jeg CD-er. Også gikk spilleren i stykker, så da fikk jeg en SONOS 

høyttaler. Jeg hørte også mye på radio før, men kuttet det ut da sendingene ble 

byttet over til DAB-nettet. Nå hører jeg på radio gjennom SONOS-appen på 

telefonen min i stedet. 
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- Synes du dagens teknologi gjør det enklere eller vanskeligere å høre på 
musikk? 
Litt vanskeligere. Før så var det jo bare radioen du trykket på så var musikken der, 

ellers så hadde jeg jo CD-er. Men selvfølgelig, kan man det som er i dag så er det jo 

lett.  

- Hvordan synes du intervjuet har vært? 
Ganske greit! 
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1.4 Dybdeintervju Sykepleier  
 
Åpningsspørsmål 

- Hvor gammel er du? 
52 

- Hva jobber du som? 
Sykepleier, men har jobbet som hjemmesykepleier med eldreomsorg ganske lenge 

 

- Hvor lenge har du jobbet med eldre mennesker? 
Veldig lenge, startet å jobbe med eldre i 2008 

 

- Hva fikk deg til å velge dette yrket? 
Det var et tilfeldig valg 
 

Utdypendespørsmål  
- Synes du samfunnet er godt egnet for eldre mennesker? Hvorfor? 

Nei, det synes jeg ikke. Jeg merker at jeg ikke hadde så mye peiling om eldre 

mennesker før jeg begynte å jobbe med dem. Dermed visste jeg heller ikke hvor 

utfordrende hverdagslivet var for eldre mennesker. Jeg tror det er sånn for andre 

også.  
 

- Var det noe du lot spesielt godt merket til da du begynte å jobbe med eldre? 
I områdene jeg har jobbet, var og er de eldre veldig ensomme. Mange hadde 

kommet fra andre byer og områder og hadde ikke mange familiemedlemmer her i 

Oslo. Mange av dem hadde nylig blitt pansjonerte og brukte mye av tiden på å se på 

mennesker utenfor vinduet eller å vente på at telefonen skulle ringe så de kunne 

snakke med noen.  
 
Da jeg begynte å jobbe med eldre og ble bedre kjent med dem, innså jeg hvor mye 

de eldre hadde å fortelle. Det var som å være forskjelliges verdener når jeg besøkte 

de eldre, hvor alle hadde sine livshistorier eller kunnskap å fortelle om. Det var og er 

svært lærerikt og morsomt å være med eldre mennesker. Jeg lot merket til at det var 

viktig å gi dem omsorg og har derfor ikke vurdert å slutte i jobben min heller.  
-   
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- Hva synes du er den største forskjellen mellom eldre og mennesker i andre 

aldre 
Den største forskjellen er nok at de eldre ikke er like raske som andre mennesker. 

Deres kropp hindrer dem, og det samme med de reduserte sansene. Selv om det er 

mange spreke eldre også, vil jeg anta at rundt halvparten bruker hjelpemidler for å 

utføre arbeid. De er ikke like raske som yngre mennesker. De blir fort slitne. Derfor 

behøver de oftere å sitte og slappe av.  
 

- Hva er etter din oppfatning, eldre menneskers holdning til teknologi? 
De bruker dagens teknologi, men ikke i like stor grad som yngre. De er litt mer 

inkompetente når det gjelder teknologi og de fleste liker for eksempel papirformat av 

avis og bøker fremfor å ha det digitalt.  
 

- Er det noen tilpasninger du synes mangler i samfunnet for eldre mennesker? 
Før hadde eldre flere steder å besøke. Dessverre har mange dagsenter blitt nedlagt 

siden da jeg først startet å jobbe med eldre. Ofte kan de heller ikke dra når de vil på 

de som eksisterer i dag heller. De må stå i kø i området de bor.  
 
Siden veldig mye har blitt nettbasert så sliter mange eldre med å f.eks. bytte lege. 

Før kunne de ringe og bytte, nå må de gjøre det over nett og derfor sliter de og 

trenger ofte hjelp til å utføre dette.  

 

De fleste befinner seg ofte hjemme om vinteren og lever innestengt. Dette burde det 

bli gjort noe med.  

  

- Er det noen ting som går igjen hos eldre, som ufaglærte burde vite om? 
Annet enn jeg har nevnt, at de også er verdifulle mennesker. De har gode ting å 

komme og vet mye om de fleste ting. De følger liker å lære og følger med på 

dagsaktuelle temaer. Å stille dem spørsmål og ha interesse for å høre på dem tror 

jeg vil få dem til å føle seg verdifulle. De trenger også at folk rundt dem inviterer dem 

med å gjøre aktiviteter oftere. Jeg er ganske sikker på at de fleste hadde sagt ja. En 

annen ting er at eldre mennesker ikke liker stress. De liker rolige omgivelser, og ikke 

bråe bevegelser eller høylytte mennesker.  
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Avslutningsspørsmål 
- Hvor godt trives du med yrket ditt? 

Veldig godt. Det er godt å hjelpe og tilbringe tid med eldre. De har alltid noe å fortelle 

meg og det er ofte jeg lærer noe nytt også. Jobben min handlet ikke bare om 

sykepleie. Jeg skaper relasjoner og bånd med mennesker som jeg ikke tror jeg 

hadde hatt mulighet til uten jobben min.   
 

- Synes du at vi trenger flere mennesker innenfor ditt yrke? 
Ja absolutt, blir aldri for mange sykepleiere. Når du er hjemmesykepleier tar du ofte 

for deg flere arbeidsområder enn bare sykepleie og får ofte ikke god nok tid til å 

utføre alle arbeidsoppgavene. Om vi hadde vært fler så hadde vi kanskje kunnet 

tilbrakt mer tid med de eldre. 
 

- Er det noe du vil tilføye? 
Eldre mennesker må ikke tas ut av samfunnet. De er verdige de også og samfunnet 

må tilpasse seg deres fysiske nivå. Mye av dette må gjøres av kommunen. Det burde 

for eksempel være bedre tilbud i form av transport for de eldre, slik at de kan bli kjørt 

steder de vil. Dette kan være dagsenter eller andre steder de ønsker å besøke. De 

spreke klarer å komme seg til disse stedene, men det er de med fysiske utfordringer 

som ofte får problemer. I tillegg burde flere områder være tilpasset eldre.  
 

- Hvordan synes du intervjuet har vært? 
Bare bra, håper på at mine erfaringer og dette intervjuet kan være med på å skape 

en positiv endring i fremtiden. 
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Vedlegg 2, Befaring Tøyengata 53 
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Vedlegg 3, Befaring Almas hus 

 
 
Figur 3.1: Skilting til leiligheten           Figur 3.2: Lysbryter i kontrast til vegg  Figur 3.3: Badet 
 
 

  
 
Figur 3.4: Betjeningsplate med kontrast.          Figur 3.5:  Vask med justerbar høyde                      Figur 3.6: Dør i kontrast til vegg 
 
 

 
 
Figur 3.7: Bilde fra leiligheten    Figur 3.8: Bilde fra leiligheten            Figur 3.9:   Tallerken i kontrast til bordplate   
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Vedlegg 4, Obervasjoner Nærmiljøet  

 
 
Figur 4.1: Svarttrost ved busk, dyreliv             Figur 4.2: Kråke og hund, dyreliv   Figur 4.3: Monument på gressples 
 

 
 
Figur 4.4: Inngang, naturhistorisk museum          Figur 4.5: Skilting ved Botanisk hage   Figur 4.6: Kafé 
 

 
Figur 4.7: Dyreliv            Figur 4.8: Skilting til Munchmuseet           Figur 4.9: Busstopp ved Munchmuseet.  



Kandidatnummer: 541 

 51 av 67 

 
 
Figur 4.10: Bordtennisbord i nærområdet  Figur 4.11: Tøyen skole  Figur 4.12: Tøyen Torg, skilting 
 

 
 
Figur 4.13: Bibliotek på Tøyen Torg  Figur 4.14: Tøyen torg             Figur 4.15: Skilting til T-banestasjon  
  



Kandidatnummer: 541 

 52 av 67 

Vedlegg 5, Resultater fra Spørreundersøkelse  
 
5.1 Alder for respondenter for spørreunderøskelse (oppgitt i %) 
 

 

 
5.2 Kjønn på respondenter oppgitt i % 
 

 
 
5.3 Om det gamle munch museet burde bli bevart, oppgitt i %   
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100+
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5.4 Fordeling av aktivitetskategorier og antall som ønsker disse aktivitetstypene (oppgitt i %) 
 

 
 
5 Forslag til aktiviteter og antallet av respondenter som ønsker denne aktiviteten.  
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5.6 Respondenters forhold til Munchmuseet   
 
Hvilket forhold har du til det gamle Munch-museet på Tøyen? 
Besøkt ofte. 

Bodde i Ringgata i ett år og var der ukentlig. Sjeldnere senere, men 
har fått med meg alle Munch + . . . utstillingene. 

Bott granne i 30 år och sett många av utställningarna 

Vært der 3-4 ganger, sist på siste utstilling før det stengte. 

Enkelt og greit; jeg mener at Munchmuseet skulle vært bygd her! 
Ikke besøkt det ofte etter at jeg flytta fra området. 

Vært der for mange år siden med elever da jeg var lærer. 

Siden jeg bor i Harstad er det ikke så ofte jeg har besøkt museet. Når 
jeg har besøkt familie i Oslo, har jeg ofte vært på museet. Liker 
veldig godt Munchs kunst. Liker godt uteområdet der museet ligger. 

Det er et flott bygg og burde ha potensiale til å romme mange nye 
aktiviteter. 
Det var alltid hyggelig å gå på kunstutstillingen der, ofte kombinert 
med en tur innom botanisk hage, og av og til museene rundt der. 

Har vært der en gang de siste 40 årene 

Det er flere år siden jeg var der, men husker det som et hyggelig 
museum. Tror ikke jeg har vært der mer enn 3 ganger. 
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Min venn snakker om det. Ikke være der, Dra med kone. 

Var der minst en gang i året før, har ikke dratt dit på en stund nå.  

Ikke noe spesielt forhold, husker ikke hvor mange ganger jeg har 
vært der heller. Kanskje en eller to ganger.  

Pleide å besøke det ofte da jeg bodde i nærheten. Pleide å ta med 
barna mine dit.  

Det var gratis inngang der husker jeg, pleide å dra dit av og til.  

 
5.7 Respondenters forslag til aktiviteter  
 
I dette bachelorprosjektet er det ønskelig å kunne renovere det gamle 
munch-museet. Formålet er å skape et værested for mennesker over 
65 år, som skal tilby ulike aktiviteter. Det er ønskelig å gjøre dette 
nye lokalet til et sted man kan dra dersom man kjeder seg, trenger et 
sted for å møte venner, møte nye mennesker eller være i daglig 
aktivitet. 
 
Hva kunne gjort at du besøkte et slikt lokal?  
 
Gode tilbud om aktiviteter 

Kafé, aviser, annen billedkunst (amatører?), scenekunst. 

Med varierade aktiviteter så kunde det Absolut locka lo 
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Kino, scene med politiske møter og aktivisme 

kafe 
fotoklubb 
musikk/konserter 
unge talenter få utstille sin kunst - eller også eldre 
foredrag -bokmøter 
Konserter(jazz, blues, pop, klassisk), foredrag( filosofi, psykologi, 
samfunnsdebatt etc); avis/bokhjørne; kafé med skjenkerett. Altså noe 
som ligner Litteraturhusets i Oslo sitt tilbud! 

Hadde jeg bodd i nærheten ville jeg ha brukt det til møte venner som 
jeg kunne ha gjort aktiviteter sammen med. 

Det høres veldig spennende ut å bruke bygget til aktiviteter for de 
over 65 år. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke det om det var noe 
interessant på programmet. Av aktiviteter kunne jeg tenke meg ulike 
foredrag om aktuelle ting i samfunnet/nærområdet, kanskje kunne det 
arrangeres 'mini-konserter' og mindre, lokale kunstutstillinger etc. En 
cafe er jo alltid hyggelig! 

God kafé og leseklubb 

Fint med en møteplass hvor man kan bli kjent med med nye 
mennesker, og lære nye ting 

Spiller bingo, vannpipe, venner, familie, spiser 

Møteplass med venner hvor vi kan sitte, snakke, gjøre aktiviteter 
sammen 

Arrangere skrivekurs for eldre 

Trening, bowling og foredrag. 
 
Verksted, skriver dikt, lese arabisk og mange bok, går tur, 
 

Politiske møter og aktivisme 
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Dans 

Hadde dratt om det var kunstgalleri, ellers så kan det hende jeg hadde 
vært i nærområdet / tatt en tur dit når jeg går tur.  
 
Kurs for å lære dataferdigheter  

Sted å tilbringe tid med vennegjengen 

 
 
 
Vedlegg 6, Tankekart 
6.1 Eldre, trær og biofili 
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6.2 Aktiviteter  
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Vedlegg 7, SWOT-Analyse 
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Vedlegg 8, Skisser og tegninger 
8.1 Tegninger 
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8.2 Skisser  
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8.3 Inspirasjon, trær   
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Vedlegg 9, Brainstorming på navn 
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Vedlegg 10, Dysleksiattest 

 

 
04.02.2021 

 
Anonym dysleksiattest 

 
Kandidatnummer:  541 
 

 
 
 
Til sensor 
 
Formålet med anonym dysleksiattest er å gjøre sensor oppmerksom på at kandidaten som 
har skrevet denne besvarelsen har dokumenterte lese- og skrivevansker/dysleksi, og hvilke 
utfordringer dette kan medføre ved skriftlig eksamen. 
 
Personer med dysleksi har ikke automatiserte ferdigheter i rettskriving på et tilstrekkelig 
nivå. Det å skulle kombinere de tekniske sidene ved skriving med å presentere godt faglig 
innhold er en prosess som er spesielt utfordrende for studenter med dysleksi. Dette kan 
påvirke besvarelsen i form av utfordringer med:  
 

• Rettskriving 
• Orddeling 
• Setningskonstruksjon 
• Tegnsetting 
• Gjenbruk av ord og lite variasjon i språket 

 
Studenten har fått anledning til å benytte kompensatoriske hjelpemiddel som for eksempel 
spesialpedagogisk programvare i form av tilpasset stavekontroll og ordpredikasjon. Vi gjør 
oppmerksom på at besvarelsen fremdeles kan inneholde språklige mangler og feil som 
datahjelpemidler ikke kan kompensere for. 
 
Med bakgrunn i dette bes sensor ta hensyn til studentens særlige utfordringer med lesing og 
skriving i helhetsvurderingen av kandidatens fremstilling av det faglige innholdet. 
 
Med hilsen 
 
Avdeling for studentoppfølging 
Høyskolen Kristiania 


