
 
 
 

 

 
Funktionsnedsættelse med aldringsdragten 

 
Det kan give en bedre forståelse for, hvordan det er at have en funktionsnedsættelse, hvis man 
selv afprøver det. Funktionsnedsættelse i forhold til alder betyder i praksis, at ens krop ikke 
længere fungerer, som den gjorde før i tiden. Det kan eksempelvis være stive led, det kan man 
prøve med Videnscentrets aldringsdragt (geriatridragt) 
 
Find hverdagsaktiviteter og afprøv dragten 
1. Start med at finde tre almindelige hverdagsaktiviteter, som fx at sætte hår, spise, skylle 

tallerkner af, sætte opvask på plads, gøre rent, sidde ned og rejse sig, handle osv. 

2. Tag nu dragten på  

3. Afprøv følgende: 
 Gå lidt rundt 
 Sæt dig ned og rejs dig op igen 
 Læg dig ned og rejs dig op igen 

4. Afprøv de tre ting, I valgte (det er bevægelserne, der er vigtige, så aktiviteter som at spise eller 
gå på toilettet, skal I bare lade som om)  

 
Spørgsmål til funktionsnedsættelse 
1. Mærkes der en forskel, når man går rundt, sætter sig og lægger sig i forhold til jeres dagligdag?  

 Forestil dig nu at gøre de samme ting, hvor musklerne også er blevet svagere. Hvilke 
udfordringer giver det i hverdagen? 

2. Hvordan mærkes der en forskel ved de 3 ting, som I selv valgte at afprøve? 
 Forestil dig nu at gøre de samme ting, hvor musklerne også er blevet svagere. Hvilke 

udfordringer giver det i en hverdag? 

3. Hvordan føles det, når ens funktioner er nedsat? 

4. Hvordan tror du, det vil føles at skulle have hjælp til nogle af de hverdagsaktiviteter, som blev 
sværere at gøre selv?  

5. Hvilke ting fra jeres liv vil I ikke længere kunne udføre, hvis I havde dårligt syn? Hvordan vil det 
påvirke jeres livskvalitet? 

6. Find flere hverdagsaktiviteter, som bliver udfordret, når man har funktionsnedsættelser.  
 Vælg 3 ting, som du gerne vil have hjælp til – begrund hvorfor 
 Vælg 3 ting, som du gerne vil kunne klare selv – begrund hvorfor 

7. Hvordan tror I generelt, at det påvirker et menneskes livskvalitet at have funktionsnedsættelser 
og enten skal bruge hjælpemidler eller have hjælp af andre til at få hverdagen til at fungere? 


