
MINNESSKAPARNA
I Minnesskaparna jobbar ungdomar med att hjälpa äldre återuppleva sina gamla minnen 
med hjälp av VR-teknik. Genom att besöka platser som inte längre är tillgängliga för de 
äldre och filma dem kan ungdomarna ta de äldre med på en resa genom sina minnen.  

Upplägg
Ungdomarna anställs inom ramen för kommunens 
feriepraktik och arbetar 3 veckor i Minnesskaparna 
under ledning av projekt- och processledare från 
AD Tillsammans. Ungdomarna får lära sig att filma 
och redigera filmer som de visar upp för äldre med 
VR-teknik. 

Livet i VR
I ett Virtual Reality (VR) headset visas en bild runt om 
hela dig och du omsluts helt i upplevelsen och får en 
känsla av att förflyttas till en annan plats. Genom VR 
tekniken kan de äldre besöka ställen de alltid velat åka 
till eller återuppleva platser de inte längre kan besöka.  
Med våra VR kameror kan vi också skapa upplevelser 
utifrån de äldres önskemål. Tidigare har äldre velat se 
gatan de växte upp på eller där de gick i grundskolan. 

Mål
Ungdomarna har som uppgift att träffa och intervjua 
de äldre om saker de önskar besöka eller gamla plat-
ser de skulle vilja återuppleva. I det skapas ett samtal 
över generationerna om hur det var att växa upp förr 
och idag som båda grupperna har glädje av. Eventuellt 
går ungdomarna ut och filmar platser eller upplevel-
ser som dans, musikframträdanden eller annat som de 
äldre efterfrågat. Sedan hjälper ungdomarna till med 
glasögonen och att guida och styra upplevelsen.

Vad som ingår
• Projektledning och handledning av ungdomar. 
• Stöd vid rekrytering och urval av ungdomar.
• All teknik som behövs för att visa VR och att 

skapa VR filmer. 
• Informationsmaterial och exempel för att rekry-

tera äldreverksamheter till satsningen. 

Uppdragsgivaren bidrar med:
• Kontakt med äldreverksamheter som vill delta i 

satsningen. 
• Ändamålsenliga lokaler för ungdomarna att 

arbeta i.

Mer information
Vi berättar gärna mer om hur vi kan skapa Minnes-
skaparna utifrån era förutsättningar. Maila oss för ett 
möte  info@adtillsammans.se

”Både att få testa ny teknik, berätta om platser 
som önskas ses och umgås med en yngre gene-
ration har varit mycket uppskattat. Flera av våra 
äldre har uttryckt att de gärna skulle vilja vara 
med i projektet igen.”

Boel Thunell , Hälsopedagog, Fridhemmets Servicehus


