Balans i livet

- en studiecirkel för att förebygga fallskador bland äldre

Balans i livet
Balans i livet är en studiecirkel med syfte att förebygga och minska antalet fallskador
bland äldre. Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som ska vara ledare för
cirkeln.
Idén bakom cirkeln kommer ursprungligen från Birgitta Wallbom och Pernilla Wedin
vid Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro. De bestämde sig för att starta en studiecirkel för att förebygga fallskador bland seniorer. Målet med cirkeln är att göra äldre
mer medvetna om hälsa och träning.
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Studiecirkeln
Den här studiecirkeln har ett upplägg på 6-8
träffar. Varje träff består av en teoridel och en
träningsdel. Teoridelen utgår från de böcker
eller artiklar som gruppen läser och diskuterar
under varje träff. Diskussionerna är tänkta att få
deltagarna att reflektera över sina mat- och motionsvanor. Böckerna och artiklarna ska finnas
på plats under träffen och ska inte behöva läsas
av deltagarna inför träffarna. Träningsdelen är
ett träningsprogram som utförs under ledning
av cirkelledaren, som visar och lär ut övningar
som deltagarna följer. Med studiehandledningVi rekommenderar:
• 6 - 8 träffar.
• Cirkelträff 1 gång/vecka.
• 45 min teori och 45 min träning under
varje träff, med fikapaus emellan.
• 8 - 10 deltagare i cirkeln, max 12 st.

Cirkelledaren
Inför den här studiecirkeln är det bra att du som
är cirkelledare har ett eget intresse för träning
och hälsa. Det är en fördel om du har tidigare
erfarenhet av att vara ledare för till exempel en
studiecirkel eller träningspass. Du behöver även
ha en del förkunskaper inom de ämnen som diskuteras under cirkelns teoridel.

en följer en träningsguide med träningsfilmer
som ligger online på Learnify. Du får länken till
träningsguiden av din SV-avdelning. Träningsguiden är tänkt att fungera som vägledning för
cirkelledaren, men också något som deltagarna
kan använda mellan träffarna för att aktivera sig
i vardagen.
Viktigt för den här studiecirkeln är en rymlig lokal med tillgång till duschar, och närhet till ett
studierum eller bibliotek för teoridelen av cirkeln. Ett bibliotek är optimalt, så att cirkeln kan
leta egen litteratur utöver den som föreslås i den
här handledningen.
Uppmuntra gärna deltagarna att låna med
sig böcker hem om de vill läsa mer!

Att tänka på som cirkelledare
Din roll som cirkelledare är att leda cirkelns diskussioner och föra dessa framåt genom följdfrågor, men det är viktigt att du inte föreläser utan
låter deltagarna själva prata. Det är din uppgift
att se till att alla förstår och känner att de kan
fråga om det är något de undrar. Försök fördela
ordet så att alla får komma till tals. Uppmuntra frågor och fundera gemensamt i gruppen om
du inte känner att det finns ett rakt svar. För anteckningar så att du kan sammanfatta vad ni har
pratat om i slutet av varje träff.

Vid första träffen:
•

•

•

Presentera dig själv och studiecirkeln.
Berätta om cirkelns syfte och vad ni
kommer att göra och diskutera vid de
olika träffarna.
Låt deltagarna presentera sig och
berätta kort om sig själva. Fråga om de
har några särskilda förväntningar på
cirkeln eller om det finns något speciellt de vill diskutera.
Varje cirkel kan sedan anpassa
innehållet efter eget intresse.
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Träffens teori

Nyttan av
fysisk
aktivitet

På studiecirkelns första träff diskuterar ni nyttan av motion och träning. Prata om att det finns
träning som passar alla!
Motion är viktigt för fysisk styrka men också för
att få mer energi i vardagen. Det är också bra för
att förebygga sjukdom och skador. Titta igenom
litteraturen och diskutera det som ni tycker är
intressant.

Lästips:
•
•
•
•
•

Låt alla beskriva vilken nivå av träning
som passar just dem, för att kunna
anpassa träningsövningarna!

Balkfors & Kroon - Smygträning för
stillasittare.
Bellardini & Tonkonogi - Senior power
Hansen & Sundberg - Hälsa på recept
Svantesson - Effekter av fysisk träning vid
olika sjukdomstillstånd.
Åstrand mfl - Född till rörelse

Träffens träning:
Gympa för hemmabruk
Det här är ett gympapass för hela kroppen som
förbättrar rörlighet, balans och styrka. Det avslutas med stretching. Träningsprogrammet är
tänkt att kunna göras både i grupp och hemma.

Gå ett varv i gruppen och låt alla berätta om sin
inställning till motion.
•
•

Finns det personer som har varit aktiva tidigare i livet?
Med vad, och varför valde de just den typen
av träning?

Till nästa träff!
Ämnet nästa gång kommer att handla om
risker som kan orsaka fall bland äldre. Be
därför deltagarna att tills nästa gång fundera över hur medvetna de är om risker i
sin omgivning.
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Vid den här träffen diskuterar cirkeln risker både
i och utanför hemmet, som är viktigt att vara
medveten om och uppmärksam på. Skriv ut häftet Bättre Balans som finns bifogad studiehandledningen, och utgå från det vid diskussionerna.

Risker &
fallteknik

Gör tillsammans en lista som deltagarna
kan använda för att se över risker i sina
egna hem.

Lästips:
•
•

Prata även om “fallteknik”, att till exempel inte
gå och spänna sig, och reaktioner vid fall, exempelvis att ta emot sig med händerna kan ge brutna handleder.
•
•

Finns det deltagare med erfarenhet av att
ramla? Hur hanterade de det?
Hur medvetna är deltagarna om risker i sin
närhet? Reflekterar de över dessa i vardagen?

•
•
•

Fall och fallskador: hur undviker man
att falla?
Fall och fallskador: åtgärder för
att förebygga
Fallskador bland äldre
Jansson mfl - Fallprevention
Hökby & Sadigh - Säkra seniorer

Träffens träning:
Balans-styrka-koordination
Det här träningspasset fokuserar på balans, styrka och koordination. I träningsguiden finns tre
olika svårighetsgrader att välja mellan.

Till nästa träff!
Be deltagarna att skriva en kort kostdagbok tills nästa träff. Vad äter de och märker de att någon särskild mat får dem att
må bättre eller sämre? Be dem fundera
över om de vill förändra något i deras kostvanor.
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Nyttig
mat

Här diskuterar ni vad nyttig mat kan vara, och
hur nyttig och mindre nyttig mat påverkar kroppen och hälsan.
Prata om att förändringar av kosten kan vara
små och ske stegvis men ändå göra skillnad! Det
kan till exempel vara att byta ut vitt ris mot fullkornsris, eller att äta en (extra) frukt som mellanmål.

Kostdagböckerna:
Vad har deltagarna ätit och hur har de
mått? Har de någon kostvana de
vill förändra?

Lästips:
•
•

Erlanson-Albertsson - Maten
som stärker din hälsa
Nilsson - Smakernas återkomst

Träffens träning: Core
Den här gången är det dags för coreträning, som
fokuserar på ben, rygg, mage och rumpa.

Diskutera vegetariska och veganska alternativ
till animaliska produkter. Se vad litteraturen säger om vissa matvaror.
•
•
•

Hur tänker deltagarna om vad nyttig mat är?
Finns det förutfattade meningar om att det
kanske är svårt eller inte är gott?
Finns det någon i gruppen som har recept att
dela med sig av?

Till nästa träff!
Inför temat ”Just nu, just du” kan det vara
bra om deltagarna funderar lite över stress
och oro i vardagen. Finns det någon situation som orsakar särskild stress för deltagarna?
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Den här träffen vänder fokus inåt och handlar
om verktyg för att bli mer medveten om nuet och
de egna tankarna och känslorna.

Just nu,
just du

Mindfulness eller medveten närvaro är något
som kan användas för att minska stress och oro i
vardagen och hjälpa dig att ta in mer av omvärlden. Yoga och andningsövningar är andra exempel på detta.

Lästips:
Gör tillsammans en lista över enkla
saker som kan öka välbefinnandet
i vardagen.

Diskutera även hur tankar och oro kan styra välmåendet.Titta igenom vad litteraturen föreslår.
•
•
•

Vad är deltagarnas inställning till mental
träning?
Har de erfarenhet av något liknande sedan
innan?
Vilka strategier kan användas för att bryta
negativa tankebanor?

•
•
•
•
•

Angelöw - Träna mentalt och förbättra
ditt liv
Jönsson - Tio tankar om tid
Lauridsen - Tankens makt
Näslund - Det goda skrattet
Simonson - Glöm inte minnet; Livet är inte
så tokigt om man beaktar alternativet;
Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

Träffens träning: Pilates
Träningen den här gången är pilates. Här betonas rörlighet och andning. Det finns en video i
den medföljande träningsguiden, men cirkeln
kan även ta in en pilateslärare om det finns möjlighet till det på er ort.

Till nästa träff!
Nästa träff kommer att handla om mat
igen, specifikt socker, fett och dieter. Tills
dess kan deltagarna fundera över om det
är något de vill diskutera kring detta.
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Träffens teori

Socker,
fett &
dieter

På den här träffen fördjupas diskussionen kring
nyttig och onyttig mat, med särskilt fokus på
socker och fett. Prata om att det går att byta ut
mindre bra matvaror mot bättre, till exempel
steka i kokosolja istället för smör, och alternativa sötningsmedel till socker.
Diskutera även trender och dieter i dagens samhälle. Kanske kan gruppen komma på positiva
aspekter hos dieter som kan vara värt att ta till
sig utan att nödvändigtvis följa dieten.

Lästips:
•

•
•

Erlanson-Albertsson - Kokbok för hjärnan;
Mat för hjärnan; Socker och fett på gott
och ont
Ingvar & Eldh - Hjärnkoll på maten
Johansson - Forskare klargör myter
om maten

Träffens träning: Core
Här tränas återigen ben, rygg, mage och rumpa
genom coreträning.

Koppla tillbaka till träff 3 och
diskussionen om nyttig mat. Tänker ni
annorlunda om något nu?

•
•
•

Vad innehåller maten idag?
Hur ser samhället på socker och fett, och är
det något deltagarna håller med om?
Varför behöver vi fett även om det ofta framställs som något dåligt?

Till nästa träff!
Nästa träff kommer att handla om benskörhet. Tills dess kan deltagarna fundera
över om de har några frågor om det.
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Denna träff fokuserar på benskörhet och vad
som kan göras för att förebygga och minska detta. Koppla tillbaka till tidigare träffar och prata
om hur både mat och motion kan hjälpa.

Benskörhet

Prata om fördelarna med styrketräning (som är
träningsdelen av den här träffen). Diskutera litteraturen och se vilken träning som rekommenderas.

Titta i litteraturen för att hitta övningar
som deltagarna kan göra hemma medan
de tex sitter och tittar på tv.

Lästips:
•
•

•
•

Vad är bra att äta för att stärka skelettet?
Varför kan träning hjälpa mot benskörhet?

Balkfors & Kroon - Smygträning
för stillasittare
Bellardini & Tonkonogi - Senior power

Träffens träning:
Cirkelfys/styrketräning
Det här träningspasset är cirkelfys/styrketräning, som betonar kondition och styrka.

Till nästa träff!
Inför nästa träff om tillsatser i mat kan
deltagarna reflektera över deras inställning till detta. Tänker de på vad maten i
dagens samhälle innehåller?
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Tillsatser
i mat

Här diskuteras tillsatser i mat och “naturlig”
mat. Titta igenom litteraturen och prata om vad
olika tillsatser är för något och varför de finns i
maten.
I dagens samhälle är det populärt att äta så
“rent” och naturligt som möjligt. Argument bakom detta är till exempel att undvika tillsatser och
att äta mat med högre näringsvärde. Hur tänker
deltagarna kring detta?

Lästips:
•
•
•

Kom ihåg att koppla tillbaka till tidigare
diskussioner kring mat!

Ennart & Nilsson - Döden i grytan
Nilsson - Den hemlige kocken; Saltad nota;
Äkta vara
Svensson - Handbok för den kräsne
konsumenten.

Träffens träning:
Balans-styrka-koordination
Den här träffen är det dags att träna balans, styrka och koordination igen. Kom ihåg att det finns
tre olika svårighetsgrader att välja mellan i träningsguiden.

•
•
•

Finns det både fördelar och nackdelar med
tillsatser i mat?
Är det någon skillnad om tillsatserna är exempelvis vitaminer eller konserveringsmedel?
Och går det att hitta något positivt hos dieterna som är värt att ta till sig utan att nödvändigtvis följa dieten?

Till nästa träff!
Nästa träff är cirkelns sista. Tills dess är
det bra om deltagarna funderar igenom
vad tidigare träffar har handlat om, och
om de har frågor om något. Fråga också
innan ni slutar om gruppen har önskemål
på träningspass till nästa gång.
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Träffens teori
Vid sista träffen är det dags att sammanfatta vad
cirkeln har diskuterat. Här är det bra om cirkelledaren har fört lite anteckningar så att gruppen
kommer ihåg de viktigaste punkterna ni har pratat om.

Här kan ni också öppna för fri
diskussion om det är något särskilt som
deltagarna vill prata om.
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Avslutning

Träffens träning:
Gympa eller valfritt
Om det är något träningspass som deltagarna
tyckte var extra kul - kör det igen! Här finns också möjlighet att ta in en träningsledare utifrån,
beroende på vem som finns tillgänglig på er ort.

Återkoppla till exempel till:
Nyttan av fysisk aktivitet:
• Märker ni någon skillnad i hur ni mår nu
jämfört med när cirkel startade?
• Orkar ni mer i vardagen? Har ni mer energi?
Nyttig mat:
• Har ni förändrat något i kosten? Om ja, har ni
märkt någon skillnad i hur ni mår?
• Finns det någon som har testat något nytt recept och vill dela med sig?

Till framtiden!
Att tänka på sin hälsa och träning är viktigt, låt det inte sluta här! Fortsätta på
egen hand eller starta egna studiecirklar
tillsammans. Er lokala SV-avdelning kan
hjälpa er på vägen.
Kontakta gärna Pernilla och Birgitta för
om ni vill berätta vad ni tycker om studiematerialet Balans i Livet.

Mental träning:
• Har deltagarna använt sig av mental träning?
• Är det något ni har oroat er över tidigare som
ni har lärt er att hantera?
Risker och fallteknik:
• Repetera vad ni pratade om då, och vad som
är viktigt att komma ihåg.
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