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En studiecirkel om kost 
och rörelse för seniorer  
Vad som är hälsosamt att äta kan se olika ut under olika skeden av 
livet. Visste du till exempel att viktnedgång inte alltid är bra? Eller 
att en äldre person med minskad aptit kan behöva extra fett i maten 
och dricka sötad dryck till måltiden för att motverka viktnedgång?   

För att på ett enkelt och inspirerande sätt få kunskap kring mat för 
att må bra genom hela livet finns nu detta studiematerial. 

Studiecirkelmaterialet utgår ifrån Livsmedelsverkets kostråd till äldre 
och är framtaget i samarbete mellan Livsmedelsverket, ABF och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. Vill du ha hjälp att arrangera en studiecir-
kel utifrån materialet kontaktar du ditt studieförbund. 

För vem passar denna studiecirkel?  
Studiecirkeln passar dem som vill lära sig mer om matens och den 
fysiska aktivitetens betydelse för och påverkan på hälsan i hög ålder 
och som vill samtala om detta. Gruppen behöver en cirkelledare, men 
det är inte ett krav att ledaren är sakkunnig inom området. Tanken är 
att gruppen läser vissa texter inför vardera träff. 
 

Hur genomförs studiecirkeln? 
Studiematerialet är utformat som en handledning till cirkelledaren. 
I varje träff varvas samtal och rörelseövningar. Genom att dessutom 
äta ett mellanmål tillsammans ökar känslan av gemenskap. Varje 
träff beräknas ta 1,5–2 timmar. Inför varje träff föreslås vilka texter 
cirkelledaren kan uppmuntra deltagarna att läsa inför kommande 
träff. Kunskapsunderlaget är vetenskapligt förankrat och hämtat ur 
Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens material och webbtexter, samt 
från 1177 Vårdguiden. Recepten är framtagna av Region Kronoberg.

En studiecirkel är en form av gemensamt lärande där en grupp till-
sammans beslutar vad de vill studera och hur cirkeln läggs upp. En 
cirkelledare kan vara utsedd sedan tidigare, men ledaren kan också 
utses av gruppen. Cirkelledaren är i regel den som har kontakt med 
studieförbundet som gärna stöttar ledaren i sin roll. 

Varje studiecirkel ska ha en arbetsplan som gruppen är överens 
om. Det är ledaren som är ansvarig för att arbetsplanen skrivs och 
gruppen förväntas vara delaktig i arbetet med att ta fram den. Alla 
deltagare ska kan kunna ta del av planen. På så vis blir det lättare att 
sätta mål samt följa upp hur pass cirkeln uppnått målen. 
 
En viktig uppgift för ledaren är att skapa ett klimat där alla känner 
sig välkomna och inkluderade. Eftersom studiecirkeln som studieform 
bland annat kännetecknas av tid för reflektion och diskussion utifrån 
deltagarna och deras frågor och tankar är det viktigt att ledaren ger 
plats och tid för dem. 
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I studiecirklar samlas personer med olika bakgrund, förutsättningar 
och intresseområden. Det är något att vara glad över. Tack vare mång-
fald i gruppen får studiecirkeln sin kraft. Det är därför viktigt att alla 
har möjlighet att delta på lika villkor. Någon kan ha en synlig funk-
tionsnedsättning, en annan en dold. Några har svenska som moders-
mål, andra har det inte. Genom dialog och öppenhet brukar det gå att 
hitta ett upplägg som fungerar för alla. 

ABF och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder cirkelledarutbild-
ningar. Det studieförbund ni arrangerar cirkeln igenom informerar dig 
om vad som erbjuds på just din ort. 

Studiecirkelns upplägg och innehåll
Den här studiecirkeln består av fem träffar som till formen har samma 
upplägg. För både ledare och deltagare är det bra när varje träff har 
samma upplägg. Träffarna skiljer sig åt innehållsmässigt och det kan 
ta olika lång tid att genomföra de olika momenten. 

Inför varje träff är tanken att deltagarna ges möjlighet att läsa det 
material som ligger till grund för träffens tema. Materialet sänds ut 
antingen per e-post eller till den som saknar internetuppkoppling med 
vanlig post. Det material som är kopplat till respektive träff finns i 
slutet av denna handledning i form av länkar. Samtalen och faktaun-
derlaget i denna studiecirkel hjälper gruppen att reflektera över vilka 
vanor man vill förändra, behålla eller skapa.

Inledning
Varje träff har sitt eget tema och ledaren har en inledande text till sin 
hjälp för att sätta igång samtalen. Ibland hör även bilder till inled-
ningen och då är det viktigt att alla får möjlighet att se dem.

Delmoment i träffarna
Varje träff innehåller olika delmoment och startar med genomgång av 
det lästa materialet samt samtal och diskussion kring detta. För att un-
derlätta samtalen finns det förslag på frågor. Därefter består träffarna 
av mellanmål, rörelsepaus, och avslutning. Att ha liknande upplägg 
på träffarna skapar trygghet och igenkänning för deltagarna och det 
brukar vara positivt för gruppens arbete. 

Mellanmål och rörelseövningar
Tanken är att gruppen vid alla träffar äter ett bra mellanmål tillsam-
mans samt provar några av rörelserna i materialet ”Balansera mera” 
eller från något av förslagen i länklistan.

Inför den första träffen kan deltagarna förslagsvis uppmanas att 
ta med något till ett ”knytkalas” med temat ”Vad brukar du äta till 
mellanmål?” Inför de kommande träffarna planerar gruppen mellan-
målen utifrån vad som passar gruppen bäst. Låt gärna mellanmålet bli 
en pedagogisk övning där ni tar er tid att presentera mellanmålet för 
varandra. 

Inför första träffen kanske det är ledaren som förbereder rörelseöv-
ningen men sedan kan deltagarna med fördel turas om att förbereda 
och välja övningar. 
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Innehållet i de olika träffarna ger förslag på vad som kan diskuteras 
vid varje träff. Ämnen och frågor kan väcka olika stort engagemang i 
olika grupper. Det kan vara ett mellanmål som känns spännande och 
som behöver diskuteras och kanske delas recept på, det kan vara en 
fråga som väcker känslor och diskussionen sväller ut över lång tid. Be-
stäm tillsammans i gruppen hur ni vill göra. Är det viktigt att allt som 
är planerat hinns med? Går det att skjuta fram något till nästa träff? 
Eller är det okej att vid behov lägga till en träff?

Att genomföra studiecirkeln digitalt 
Vill eller behöver din grupp genomföra cirkeln digitalt? Vänd dig till 
ditt studieförbund för att få hjälp att hitta ett lämpligt digitalt verktyg 
samt tips för digital pedagogik.  
 
Som ledare för en digital träff är det än mer viktigt att se till att alla 
kommer till tals. Kanske behöver träffarna göras luftigare med pauser 
och mer tid för enskild reflektion.

En digital studiecirkel är för många ett nytt sätt att mötas och utbyta 
erfarenheter.  Våga testa och ta den tid som behövs för att hitta en 
form som fungerar.  

Vi föreslår att momenten mellanmål och rörelseövningar genomförs 
även i grupper som träffas digitalt. Här blir planeringen kanske mer 
individuell men mellanmålet skapar trots det en gemenskap både när 
den äts, visas och diskuteras tillsammans. Rörelseövningar går ut-
märkt att genomföra genom att en person instruerar på skärmen och 
deltagarna följer efter egen förmåga. Prova er fram och ta gärna hjälp 
av studieförbundet.  
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Träff 1
Förändrade  
vanor och behov 
 

Inför träff 1  
Till cirkelledaren   
• Se till att alla deltagare får tillgång till texten ”Näringsbehov för 

dig som är över 65”. Antingen via e-post eller via vanlig post. 
• Använd presentationen ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på 

maten” med talarmanus till bild 2, 3 och 5.
 

Presentationsrunda 
Börja gärna med en presentationsrunda i gruppen. Deltagarna får säga 
sitt namn och förslagsvis berätta om ett matminne, kanske nämna en 
maträtt man älskar, en maträtt man avskyr eller en maträtt man vill 
lära sig att laga.  

Inledning 
Kroppens muskler, funktioner och behov förändras gradvis med sti-
gande ålder. Det går inte att säga exakt när åldrandet startar eftersom 
det är mycket individuellt. Åldrandet sker gradvis och kan till exempel 
påverkas av olika sjukdomar. 

Det är vanligt att matvanorna förändras när vi går i pension då var-
dagens rutiner blir annorlunda. Många upplever att de inte behöver så 
mycket mat efter att de slutat jobba. Detta är felaktigt. Näringsbeho-
vet är lika stort och för några näringsämnen är behovet till och med 
större efter 65 år. Därför kan det vara bra att se över sina matvanor i 
samband med pensionen. Vare sig du är pigg och aktiv med god aptit 
eller lite mer stillsam med mindre aptit.

Samtal: Att förändra sin mat och ta till sig 
kostråd 
Reflektera kring texten som alla läst inför träffen. Samtala kring var-
för det kan vara svårt att ändra sina matvanor och varför det kan vara 
svårt att se sig själv som äldre. Ta hjälp av frågorna nedan. 
• Vilka förändringar har du lagt märke till under livet vad gäller 

mat? Har din smak förändrats? Har viljan att äta hälsosamt för-
ändrats? 

• Upplever du att dina vanor förändrades när du gick i pension? Hur 
då i så fall?  

• Är det svårt att se på sig själv som äldre? Kan det därför vara svårt 
att ta till sig kostråd som vänder sig till äldre? Berätta hur du 
tänker! 
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Samtal: Om protein 
Protein behövs för att bevara starka muskler, för immunförsvaret 
och för sårläkning. Den som är 65+ behöver mer protein än tidigare. 
Rekommendationen vad gäller ökat proteinintag för 65 + beror på en 
gradvis förlust av muskelmassa och styrka, men också för att kroniska 
sjukdomar är vanligare i den åldersgruppen. Med åldern blir det också 
svårare att bygga muskelvävnad i kroppen.

Om du äter varierat och inte har problem med låg aptit får du troligen 
i dig tillräckligt med protein. Men om din aptit minskat eller mins-
kar är det bra om varje måltid innehåller protein, även mellanmålen. 
Protein finns i ägg, fågel, fisk, kött, bönor, nötter samt mejeriprodukter 
och i vissa växtbaserade motsvarigheter. Låt gruppen skriva ned på 
lappar vad de åt under gårdagen och diskutera sedan utifrån lapparna 
vilka livsmedel som är proteinrika. Hur kan en måltid som innehåller 
endast lite protein på ett enkelt sätt bli mer proteinrik? 
 

Mellanmål
Kanske har ledaren förberett ett proteinrikt mellanmål eller kanske 
har gruppen valt att ha ”knytis”. Det kan också om det finns tid och 
möjlighet vara trevligt att tillreda något tillsammans . Berätta eller be 
personerna som förberett mellanmålet berätta om det. Vad innehåller 
det? Vad gör det till ett ”bra” mellanmål? Förslag på frågor kan vara: 
Vad brukar du äta till mellanmål? Hur kan ditt mellanmål förbättras 
utifrån de nya kunskaperna? Kanske lägga till frukt eller grönt eller 
något med protein? 
 

Rörelsepaus 
Lägg in en rörelsepaus när det passar under träffen, exempelvis från 
Socialstyrelsens material Balansera mera. Kom ihåg att detta är vik-
tigt även vid en digital träff.
 

Avslut 
Be alla deltagare göra en kort reflektion kring dagens träff. Det kan 
till exempel göras genom att alla deltagare får tänka efter kort och 
anteckna sin reflektion för att sedan i tur och ordning säga ett enda 
ord som beskriver dagens träff. 

Välj en avslutningsövning som passar gruppen. Ditt studieförbund kan 
erbjuda mer tips och inspirationsmaterial för detta.  
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Tallrik för den med 
bra aptit, och som är 

fysiskt aktiv.

Tallrik för den med bra 
aptit, och som inte är 

fysiskt aktiv.

Tallrik för den med 
minskad aptit.

Träff 2 
Mat för den med  
mindre aptit 
 

Inför träff 2  
Till cirkelledaren  
• Se till att alla deltagare får tillgång till texten ”Stor aptit på livet, 

men mindre aptit på maten – Råd om bra mat för äldre”, via 
e-post eller vanlig post. 

• Be deltagarna se om de har margarin, matolja, någon mjölkpro-
dukt eller växtbaserat alternativ som har tillsatt D-vitamin.

• Använd presentationen: ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på 
maten”, talarmanus till bild 6 och 7.

Inledning  
Under den här träffen ska vi prata om hälsosamma matvanor för 
vuxna som av olika anledningar har fått minskad aptit.

När vi blir äldre minskar energibehovet, oftast som en följd av mins-
kad fysisk aktivitet. Det är dock vanligt att äldre ändå inte kommer 
upp i rekommenderat energi- och näringsintag. Många upplever att 
de inte är lika hungriga som tidigare och äter mindre mängd mat. Det 
kan bero på ändrat smaksinne, nya rutiner i samband med pensionen 
eller bero på sjukdom och läkemedel. Att aptiten gradvis minskar 
behöver inte vara ett stort problem. Genom att tänka lite annorlunda 
och anpassa matvanorna går det att få i sig det kroppen behöver. Med 
mindre mängd mat är det ännu viktigare med hälsosamma matvanor. 

Matvanor är något som vi ofta har med oss genom livet. De kan 
vara svåra att förändra. Livsmedelsverket har i uppdrag att ta 
fram generella kostråd som ska passa de allra flesta. Tallriks-
modellen är en pedagogisk modell som visar fördelningen av 
olika måltidskomponenter på tallriken. För en enskild person kan 
råden vara eller behöva vara anpassade.
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Samtal: Råd om bra mat för äldre 
Titta tillsammans på bild 6 i presentationen samt i broschyren ”Stor 
aptit på livet, men mindre aptit på maten – Råd om bra mat för 
äldre”. 
• Varför blir aptiten mindre vid hög ålder? 
• Hur ser erfarenheterna i gruppen ut kring aptit? Har ni märkt 

några förändringar i aptit genom livets olika faser?  
• Känner ni någon som är äldre som fått minskad aptit? Hur tror du 

att skulle det gå att övertyga den personen om att den behöver äta 
på ett annat sätt?

• Ju mindre man orkar äta vid varje måltid desto fler små men bra 
måltider kan behövas. Kan ni tänka er att äta så många måltider 
som visas på bilden? Hur skulle det kunna fungera? Vad skulle 
vara lättast att börja med?

• Vilket råd tror du skulle vara mest utmanande att ta till sig?  
• Fundera över vad som hindrar er från att göra förändringar ni vill 

genomföra. Fundera över hur ni i gruppen skulle kunna stödja 
varandra.  

Samtal: D-vitamin
D-vitamin är ett viktigt vitamin som med stigande ålder blir svårare 
att ta upp både från maten och från solen. Alla som är över 75 år re-
kommenderas att ta tillskott med D-vitamin.
• Har du livsmedel hemma där det tydligt framgår att de är berikade 
med D-vitamin (som margarin, mjölk, olja med flera)

• Har du möjlighet att vara ute i solen? Vad tycker du om att göra 
ute i solen under sommarhalvåret? 

• Hur ser du på rådet att köpa ett kosttillskott?

Mellanmål 
Fikapaus – provsmaka några bra mellanmål. Be personerna som för-
berett berätta om mellanmålet. Vad innehåller det? Varför är det ett 
”bra” mellanmål?  

Rörelsepaus 
Använd samma upplägg som vid träff 1
 

Avslut 
Använd samma upplägg som vid träff 1.
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Träff 3  
Mat för aktiva  
och matglada 
 

Inför träff 3  
Till cirkelledaren
• Se till att alla deltagare får tillgång till texten ”Hitta ditt sätt” via 
antingen e-post eller vanlig post. Det finns mer information om 
kostråden på Livsmedelsverkets webbsidor som cirkelledaren kan 
upplysa gruppen om i samband med utskicket. Skriv ut, beställ 
eller dela broschyren via länken i bilaga 1. 

 

Inledning 
Under den här träffen ska vi prata om hälsosamma matvanor för 
vuxna som är aktiva och har en god aptit. De flesta personer över 65 
år är aktiva och matglada och för de allra flesta börjar åldern göra sig 
påmind först i 80-årsåldern. Matvanorna påverkar hur vi mår både 
idag och i framtiden.  

De svenska kostråden kallas ”Hitta ditt sätt” eftersom det finns 
många olika sätt att äta hälsosamt. Råden i broschyren bygger på de 
Nordiska näringsrekommendationerna som är ett nordiskt samarbete 
där näringsexperter och forskare i Norden tillsammans gått igenom 
tillgänglig forskning om vårt näringsbehov. 
 

Samtal: Hitta ditt sätt 
Titta tillsammans igenom broschyren ”Hitta ditt sätt”. 
 
Att diskutera tillsammans – välj några av dessa frågor  
• Välj var och en ut ett av råden som du upplever självklart. Jämför 

med varandra i gruppen vilka råd ni valt ut. Är det olika? Varför 
kan det vara så?

• Vilka av kostråden som ni har gått igenom följer du redan idag? Är 
det ett enkelt råd att följa tycker du?

• Välj var och en ut ett råd som ni inte följer idag, men som ni skulle 
vilja bli bättre på att följa. Diskutera hur ni skulle kunna göra och 
om ni har några tips att ge varandra om hur ni skulle kunna ha 
lättare att följa rådet.

• Vilka delar i broschyren är svårast att förstå? Hittar vi svaren i 
broschyren? Om inte, kan någon ta på sig att hitta svaret till nästa 
träff?

• Vilket råd är viktigast för dig personligen och varför?  
• Berätta för varandra om era favoritmaträtter. Är de i linje med 

kostråden, eller kan du kanske förbättra rätten på något sätt? Hur 
då i så fall?
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• Äter och rör du dig så som du vill eller funderar du på föränd-
ringar? 

• Beskriv ditt sätt att äta och röra på dig. Hur kommer du att tänka 
kring mat och motion framöver?   

• Välj ut en förändring som skulle kunna göra dina matvanor lite 
bättre. Berätta för de andra. Diskutera i gruppen om det är ett bra 
val. Följ upp vid nästa träff hur bra det gått med förändringarna.

  

Mellanmål 
Använd samma upplägg som till träff 2.
 

Rörelsepaus 
Använd samma upplägg som till träff 1.

Avslut 
Använd samma upplägg som till träff 1.
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Träff 4  
Motion och mat för  
att minska risken för 
fallolyckor 
 

Inför träff 4 
Till cirkelledaren 
• Se till att alla deltagare får tillgång till texten ”Balansera mera” 

via antingen e-post eller vanlig post. Du som cirkelledare avgör om 
du själv vill förbereda några moment eller om du ber cirkeldelta-
garna att välja ut ett par moment. 

• Använd presentationen ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på 
maten”, talarmanus till bild 8 och 9.

Inledning  
Fallolyckor ökar med stigande ålder. Genom att äta bra mat i rätt 
mängd och dricka tillräckligt med vätska ger vi förutsättningar för 
musklerna att behålla sin styrka. Genom styrke- och balansövningar 
kan vi enligt forskning minska risken för fallolyckorna. 

Samtal: Balansera mera 
Börja träffen med att fråga deltagarna vilken som var deras favori-
tövning. Gå sedan igenom övningarna från ”Balansera mera” och 
diskutera vilka övningar som ni skulle vilja göra på egen hand. Om 
deltagare har förberett övningar visar personen för gruppen och där-
efter övar gruppen tillsammans. 

Samtal: Råd om bra mat för äldre    
Gå igenom texten om fallrisk och motion i broschyren ”Stor aptit på 
livet, men mindre aptit på maten – Råd om bra mat för äldre”.  
Titta tillsammans på bild 8 i presentationen.
 
Att diskutera tillsammans 
• Vilka råd är lätta att ta till sig? Vilka är svåra? 
• Vad behöver du vara uppmärksam på för att behålla muskelstyrka? 
• Vad vill du göra för att motverka viktnedgång och muskelsvaghet 

idag och framöver? 
• Vad kan du göra för att träna tillräckligt? 
• Vilka hinder ser du? 
• Vilka möjligheter ser du?  
• Hur ska du komma igång?  
• Kan vi hjälpas åt i gruppen? 
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Mellanmål  
Använd samma upplägg som vid träff 2.

Avslut  
Använd samma upplägg som vid träff 1.
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Träff 5 
Risker med mat och 
sammanfattning 

Inför träff 5 
Till cirkelledaren  
• Sänd ut mallen som utgör underlag för den individuella handlings-

planen så att alla får möjlighet att förbereda sig inför träffen. 
• Läs sidan 13 i broschyren ”Stor aptit på livet, men liten aptit på 

maten – råd om bara mat för äldre”, tillsammans under träffen.

Samtal: Risker  
Med åldern blir immunförsvaret sämre. Mat som inte är korrekt 
behandlad kan därför skapa problem. För att undvika dessa finns det 
några att vara särskilt uppmärksam på. Titta i broschyren ”Stor aptit 
på livet, men mindre aptit på maten - Råd om bra mat för äldre” 
sidan 13.  

Att diskutera tillsammans 
• Om man har nedsatt hälsa kan bakterien listeria vara problema-

tisk. Vilka livsmedel äter du som kan innehålla listeria? Diskutera 
tillsammans. Utgå från texten i broschyren.  

• Har du själv märkt av att det tar längre tid för kroppen att åter-
hämta sig exempelvis efter en ordentlig förkylning? 

• Kände du till att frysta importerade hallon alltid ska kokas innan 
de äts? När brukar du använda frysta hallon?

  

Mellanmål 
Använd samma upplägg som vid träff 2.
 

Rörelsepaus 
Används samma upplägg som vid träff 1.
 

Samtal: Sammanfattning och handlingsplan 
(detta moment kan genomföras före mellanmålet)
Cirkeln närmar sig avslut och vi har samtalat om saker som man bör 
tänka på för att skapa goda matvanor. Att förändra matvanorna kan 
vara svårt. Då kan det vara bra att veta att även små förbättringar är 
bra och kan ge stor positiv påverkan om de upprepas ofta. 

Om man gör en handlingsplan så är det större chans att lyckas med 
förändringar och för dem som vill finns ett underlag att arbeta utifrån 
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nedan. Låt alla få den tid de behöver för att besvara frågorna om de 
inte haft möjlighet att göra det före träffen. Diskutera sedan det ni 
skrivit. 
 
 
Det här kommer jag 
tänka mer på:  

Det här vill jag börja 
med:

Dessa vanor ska jag 
ändra på:

När ska jag börja:

Hur ska jag börja:

  

Fortsatt samtal  
• Mat för oss samman och skapar gemenskap. Hur kan man mötas i 

en måltid utan att träffas på riktigt? Kan vi i gruppen ringa varan-
dra och bestämma vilka mellanmål eller maträtter vi ska laga? Testa 
dem var och en för sig och sedan ringa varandra och berätta hur det 
gått? Eller kan vi mötas digitalt? Kanske kan vi starta en grupp som 
träffas regelbundet i sociala media eller ringer varandra?
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• Om ni kan träffas på riktigt skulle ni då vilja träffas för att laga 
mellanmål eller annan mat ihop och eventuellt bjuda varandra 
eller andra på middag? Vad skulle du laga om du bjöd cirkeln eller 
någon annan på middag? 

• Vanor är inte alltid lätta att förändra. Kommer du vilja ta till dig 
råd och tips som har delats i cirkeln? Hur ska du göra för att få det 
att fungera?

• När du har ändrat vanor tidigare i livet, hur har du gått tillväga 
då? Vad har varit framgångsrikt?  

• Hur kan ni stötta varandra kring era nya vanor? 

Bilda gärna en grupp som motionerar, kanske en promenadgrupp som 
träffas på riktigt eller pratar med varandra i telefon samtidigt som ni 
promenerar och gör några balansövningar. 

Bilda en mellanmålsgrupp som delar tips om smarta mellanmål till 
varandra och berätta om ni lyckats med era förändringar till bättre 
matvanor. 
Starta en Facebook-grupp som peppar varandra och delar med er av 
motionsråd och tips om näringsrika och goda mellanmål. 
 
Vill gruppen träffas igen för att följa upp handlingsplanerna?   
 

Utvärdering 
Här presenteras ett förslag på ett sätt att utvärdera cirkeln på. Det går 
utmärkt att byta ut till andra övningar utifrån gruppens behov och 
önskemål.
 
Starta med en sammanfattning 
Här kan det vara bra att ledaren lite kort tillsammans med gruppen 
går tillbaka och sammanfattar de olika träffarna och vad man talat 
om. På detta sätt skapas en sammanhangsmarkering där deltagarna 
kan reflektera över hela processen tillsammans.  

”Två stjärnor och en önskan”  
Gå laget runt. Alla får efter en kortare betänketid säga två positiva 
saker med cirkeln och en sak som kan utvecklas.  

Gruppsamtal 
Fortsätt samtalet med hjälp av frågor som de nedan. Utöka gärna med 
frågor som känns viktiga för just er grupp. 
• Vad tar ni med er från denna studiecirkel? Vilka råd och tips har 

du tagit till dig kring mat, förändrade behov och högre ålder? 
• Är det något ni har saknat i materialet? Diskutera och hör av er i så 

fall till Livsmedelsverket, SV eller ABF. 
• Vilka studiecirklar skulle du vilja gå för att fördjupa dina kunska-

per inom området äldres kost? 
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Bilaga 1 
Material och innehåll för träffarna  

 

Träff 1: Förändrade vanor och behov för äldre. 
• ”Näringsbehov för dig som är över 65” finns att hämta här: www.

livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matva-
nor/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre 

• Presentation ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten”  
– talarmanus till bild 2 och 3 finns att hämta här: www.livsmed-
elsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-mat-
vanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-ald-
re-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf

 

Träff 2: Mat för den med mindre aptit 
• ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten – Råd om bra mat 
för äldre” finns att hämta här: www.livsmedelsverket.se/be-
stall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-
bra-mat-for-aldre

• Presentation ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten”. 
Talarmanus till bild 6 och 7 finns att hämta här: www.livsmedels-
verket.se/globalassets/matvanor-hal sa-miljo/kostrad-matva-
nor/aldre/talmanus_livsmedelsver kets-kostrad-till-aldre-med-
minskad-aptit_2019-10-18.pdf

 

Träff 3: Mat för aktiva och matglada 
• ”Hitta ditt sätt” finns att hämta här: www.livsmedelsverket.se/

globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/kostraed_webb.
pdf 

• ”Hitta ditt sätt” – lättläst, finns här: www.livsmedelsverket.se/
globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_
ditt_satt_lattlast_svenska.pdf 

För den som vill veta mer 
• Mer att läsa och lära om kostråd och bra matvanor finns på Livs-

medelsverkets webbplats: www.livsmedelsverket.se/aldre 
 

Träff 4: Motion och mat för att minska risken 
för fallolyckor 
• Socialstyrelsen ”Balansera mera”, övningar och text om motion 

och rörelse: www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-mate-
rial/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre

• Presentationen ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten” 
– talarmanus till bild 8 och 9 finns att hämta här: www.livsmed-
elsverket.se/globalassets/matvanor-hal sa-miljo/kostrad-mat-
vanor/aldre/talmanus_livsmedelsver kets-kostrad-till-aldre-
med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre  
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre  
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre  
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf 
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf 
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf 
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf 
http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre 
http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre 
http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre 
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsverkets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/kostraed_webb.pdf  
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/kostraed_webb.pdf  
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/kostraed_webb.pdf  
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf  
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf  
http:// www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf  
http:// www.livsmedelsverket.se/aldre
http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre
http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-hal-sa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsver-kets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-hal-sa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsver-kets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-hal-sa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsver-kets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-hal-sa-miljo/kostrad-matvanor/aldre/talmanus_livsmedelsver-kets-kostrad-till-aldre-med-minskad-aptit_2019-10-18.pdf
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Träff 5: Risker med mat och sammanfattning 
• ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten – Råd om bra mat 
för äldre” – sidan 13 om risker med mat finns här: www.livsmed-
elsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/bro-
schyr/rad-om-bra-mat-for-aldre

 

Inspiration till alla träffar för rörelseövningar  
• ”Balansera mera”: www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/

aldres-halsa/fallolyckor/balanseramera/ 
• ”1177 om träning hemma”: www.1177.se/liv--halsa/traning-och-
fysisk-halsa/film-trana-hemma-kort-version/ 

• ”Träna med Sofia”: www.svtplay.se/trana-med-sofia  

Inspiration till mellanmål för träffarna    
• För inspiration till mellanmål kan gruppen bland annat läsa 
broschyren ”Låt maten bidra till din hälsa” som finns här: www.
vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/vard-och-omsorg-hemma/
mat-och-maltider-for-seniorer.html

• En trevlig inspiration för gruppen vad gäller planering av mel-
lanmål är också Matfröjd-appen som lanseras under våren 2021 
av Hushållningssällskapet Västra. MatFröjd innehåller recept för 
frukostar, mellanmål, fika, aptitretare, luncher, middagar, kvälls-
mål, sallader och grönt med mera. Alla recept väcker matlust, är 
hälsosamma och passar för äldre personer. 

http://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre
http://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/fallolyckor/balanseramera/
http://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/fallolyckor/balanseramera/
http://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/film-trana-hemma-kort-version/
http://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/film-trana-hemma-kort-version/
http://www.svtplay.se/trana-med-sofia
http://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/vard-och-omsorg-hemma/mat-och-maltider-for-seniorer.html 
http://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/vard-och-omsorg-hemma/mat-och-maltider-for-seniorer.html 
http://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/vard-och-omsorg-hemma/mat-och-maltider-for-seniorer.html 
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