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Generationseksperimentet

Eksperimentet ”Mødet mellem generationer” er gennemført i forbindelse med PrimusMotors 
10 års jubilæum, fordi vi ønskede at adressere spørgsmålet om, hvordan man kan inddrage unge i at skabe 
nye løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer med stadigt flere ældre og et stigende behov for 
innovation og nytænkning på velfærdsområdet. 
 
Innovation og socialt entreprenørskab er stærkt efterspurgte kompetencer i et samfund som det danske med 
et stort behov for velfærd og et klart politisk ønske om inddragelse af borgerne både i beslutningsprocesser 
og i konkrete løsninger af velfærdsopgaver.

”Vi ønskede med generationseksperimentet at undersøge, hvordan unge og ældre kan berige hinandens liv 
gennem kreative initiativer og fælles aktiviteter. Og særligt efter Ry-sagen ønskede vi også at sætte fokus på 
unges trivsel. Vi søgte bl.a. svar på, hvordan man kan skabe sociale forbindelser mellem unge og ældre; hvad 
der sker i mødet mellem unge og ældre; og hvilke værdier møderne skaber for både de unge, de ældre, og 
lokalsamfundet” 

Malene Stub Selmer, CEO, PrimusMotor 
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Eksperimentets resultater 

Eksperimentet affødte brugbar læring på flere niveauer: 
Metoden viste sig anvendelig i forhold til at skabe sociale forbindelser mellem unge og ældre; at 
styrke de unges bevidsthed om sociale forhold i samfundet; og at inddrage unge i udviklingen af en 
bæredygtig velfærdsmodel, som rummer større forståelse og ansvarlighed generationerne imellem. 

Eksperimentet viste, at oplevelserne på Ryvang for hovedparten af eleverne var motiverende i sig selv,  
og at fællesskabet med vennerne havde afgørende betydning for deres motivation og interesse i at 
deltage i forløbet. Den økonomiske gevinst - et tilskud til elevernes forestående studietur - var med andre  
ord ikke motiverende i sig selv.

Eksperimentet viste, at møderne med de ældre gav anledning til overvejelser over den betydning, som 
udveksling af livsperspektiver og opbygning af relationer mellem unge og ældre har, og at det har værdi i sig 
selv at gøre en forskel for andre samtidig med, at det kan være både sjovt og hyggeligt. 

Eksperimentet viste, at der ligger et stort potentiale i samskabelses- og samarbejdsprocesser mellem 
lokale, kommunale institutioner, som involverer de unge, som giver praksiserfaring ’hands-on’ og 
som rummer mulighed for værdiskabende aktiviteter og fælleskaber på tværs af aldre.   

De unge og ældre har efter eksperimentets afslutning selv taget initiativ til en spilleklub, hvor de mødes 
en til to gange om måneden til kort- og brætspil. 
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Vores anbefalinger 

• Forløbet kan med fordel indgå i et fagligt forløb om ’social innovation’ på skolen 
• Det er vigtigt, at der er én tovholder på hver af de samarbejdende institutioner
• Det er vigtigt, at eleverne er motiverede og interesserede i at indgå i forløbet
• Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om krav og forventninger i forløbet
• Det er en god ide, at alle datoer for aktiviteter er fastlagt på forhånd
• Det er vigtigt at fokusere på fællesskabet i klassen
• Forløbet kan omhandle andre grupper end ældre

Hvad nu hvis...

• Man havde eksperimenter på skolerne, fx i udskolingen, hvor de unge kommer ud i samfundet og ikke   
 ”blot” hører om samfundet i samfundsundervisningen, men er til stede og med til at skabe nye 
 måder at være et velfærdssamfund på?
• Man både i skoler, på plejecentre og generelt havde en mere eksperimenterende tilgang til at prøve nye   
 koncepter på tværs – og fik opbakning fra politisk side?
• Vi ikke bare tænkte ”et mere bad om ugen”, ”helhedsskole” - men gik i dybden med, HVAD skaber værdi  
 og hvordan?
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Omtale i medierne

Generationseksperimentet tiltrak en del opmærksomhed og blev omtalt i såvel lokale som nationale medier. 
TV2 Danmark lavede bl.a. en reportage til 19-nyhederne fredag d. 24. november 2017, hvor de fulgte de 
unges forberedelser op til gallafesten, interviewede de ældre og deltog i gallafesten. 
Eksperimentet er derudover omtalt i bl.a. Aarhus Stiftstidende og Uge-Bladet Skanderborg. 
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Eksperimentets forløb
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Innovationsworkshop på Mølleskolen

PrimusMotors ønske var at producere viden om social innovation, og vi tilrettelagde projektet som et socialt 
eksperiment, hvor nye koncepter og metoder blev bragt i spil. På en særligt tilrettelagt innovationsdag blev 
eleverne i 8.B på Mølleskolen i Ry præsenteret for metoder og værktøjer til ideudvikling, og ideerne blev 
efterfølgende omsat til praksis.

Aktiviteter på Lokalcenter Ryvang 

Over en periode på 5 uger gennemførte eleverne i alt 22 aktiviteter sammen med ældre beboere på 
Lokalcenter Ryvang. Eksperimentet blev afsluttet med en gallafest på Mølleskolen, hvor eleverne serverede 
en middag for deres forældre og de ældre beboere. Til gallafesten præsenterede eleverne  
endvidere deres aktiviteter i form af hjemmelavede postkort. For deres indsats i eksperiementet modtog 
eleverne en check på 7.000 kr. af PrimusMotor som medfinansiering til en forestående studietur. 

I forbindelse med eksperimentet gennemførte PrimusMotor en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews  
med både elever i 8.B, ældre på Lokalcenter Ryvang, elevernes klasselærer samt ergoterapeuten på  
Lokalcenter Ryvang, som PrimusMotor var i tæt dialog med under hele forløbet.
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De unge og ældres oplevelser

De unge og de ældre kan lære meget af hinanden:
”Jeg tror, at det betyder meget, at ældre og unge bliver ført sammen, vi kan lære meget af hinanden, og det er 
jo ellers ikke noget, som unge på vores alder tænker så meget over – det at blive gammel” (dreng, 14 år) 

Eksperimentet har stor værdi:
”Min mormor bor også på plejehjem, og hun ville blive vildt glad, hvis der kom nogen unge og gjorde noget 
med de ældre, og var sammen med dem. Jeg tror, at det har stor værdi, måske især for de ældre, de bliver nok 
rigtig glade, men vi unge får også en forståelse for de ældre” (pige, 14 år)

”Jeg synes, at det er rigtig godt at møde unge mennesker og snakke med de unge, jeg synes, at det skulle 
være en permanent ordning” (ældre beboer på Ryvang)

Eksperimentet skaber større viden og forståelse:
”Jeg vidste ikke rigtig før, hvordan der var ovre på Ryvang, om de boede alle sammen i ét stort fællesrum, eller 
om de boede i nogle små værelser, og nu ved jeg, at de bor i nogle små værelser, så nu ved jeg også mere om, 
hvad der foregår derovre” (pige, 14 år)

”Vi snakker sammen, og de unge får et indblik i, hvordan vi ældre har det” (ældre beboer på Ryvang)
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Eksperimentet giver liv og energi på Lokalcentret:
”Aktiviteterne giver liv og energi i huset samtidig med, at de unge og de ældre deler historier og erfaringer 
med hinanden” (Ergoterapeut på Ryvang)

Eksperimentet giver perspektiv på fremtiden:
”Det har været rigtig hyggeligt at møde de ældre på plejehjemmet, og hvis jeg blev tilbudt en praktik eller 
skulle have et fritidsjob, så kunne jeg godt tænke mig at være på plejehjemmet, for man føler sig velkommen, 
uanset hvem man møder” (pige, 14 år)    

De unge efterlyser mere samarbejde:
”Jeg synes helt sikkert, at der burde være mere samarbejde mellem skolen og lokalsamfundet, mange ved 
ikke engang, at der et noget, der hedder Ryvang, selvom det ligger lige overfor skolen, og man lærer 
også meget af det, synes jeg, man lærer noget om andre mennesker, og hvordan andre mennesker 
lever deres hverdag” (pige, 14 år)



PrimusMotor er en privatejet konsulent-
virksomhed, der rådgiver og faciliterer 
processer inden for innovation, 
brugerinddragelse, fundraising samt 
projekt- og forretningsudvikling. 
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Malene Stub Selmer 
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mss@primus-motor.com
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