
Arbetsblad: Leva tills jag dör 

      Sida 1 (av 2) 

 

 

GILL HÄLSAR PÅ: FYLL I LUCKORNA 
Ord som ska läggas in i luckorna: 
Anhörig, självbestämmande, kaffe med dopp, demenssjukdom, närstående, bemötande, inkludera, 
kommunikation, hörselnedsättning, kocken, hängig, allergisk, vaktmästare 
 

 

Alzheimers sjukdom är en vanlig sjukdom som drabbar hjärnan. Det är en form av 

____________________. Symtom kan vara svårt att minnas, svårt att klara vardagens aktiviteter 

och att hitta i miljön man bor i. Tommy har en form av en sådan sjukdom. 

Tommy bor på ett äldreboende. Hans dotter Gill är närmaste ____________________________ till 

henne. Tommys gamla arbetskamrat är också en viktig person för Tommy. En viktig person som 

inte behöver vara släkt med en brukare kallas___________________________. 

Gill kommer till äldreboendet för att träffa Tommy. Hon talar tydligt och använder sitt kroppsspråk 

för att Tommy ska förstå vad hon säger. Att tala och använda sitt kroppsspråk är exempel på 

______________________________. Tommy har svårt att höra, vilket också kan kallas att han har 

en ______________________________. Därför använder han hörlurar så att han hör bättre. 

Gill och Tommy fikar tillsammans på balkongen. Då kommer Tommys granne och vill vara med. 

Gill bjuder in och hjälper grannen att få vara med i samtalet under fikastunden. Det är ett exempel 

på att ___________________________ en person. Hon vill tacka för maten. Gill säger då att hon 

ska berätta det för personen som lagar maten dvs _____________________. Under fikastunden får 

de en kaka till kaffet vilket kan kallas att de får _________________________________________. 

Gill är snäll mot grannen och visar att hon har ett gott ________________________________.  

Gill och Tommy går in till hans lägenhet och pratar om hur han mår. Han säger att han inte mår så 

bra, att han känner sig ______________________________. Gill tänker att det beror på att Tommy 

är känslig mot pollen. Han blir trött och får kanske snuva och rinnande ögon. Gill tänker att han är 

____________________. 

I slutet av filmen pratar Gill med personalen som berättar att Tommy ofta att saker fungerar och 

kontrollerar dörrar i boendet som om han arbetade som _________________________________. 

Gill säger också att det är viktigt för Tommy att ingen i personalen kommer in i hans rum på natten. 

Han vill att dörren till rummet ska vara låst. Han har rätt att få ha sin dörr låst eftersom han vill det. 

Det är ett exempel på att han har rätt till ______________________________________________. 



Arbetsblad: Leva tills jag dör 

      Sida 2 (av 2) 

 

 

Facit 
 

 

Alzheimers sjukdom är en vanlig sjukdom som drabbar hjärnan. Det är en form av 

___________demenssjukdom_________. Symtom kan vara svårt att minnas, svårt att klara 

vardagens aktiviteter och att hitta i miljön man bor i. Tommy har en form av en sådan sjukdom. 

Tommy bor på ett äldreboende. Hans dotter Gill är närmaste 

_________anhörig___________________ till henne. Tommys gamla arbetskamrat är också en 

viktig person för Tommy. En viktig person som inte behöver vara släkt med en brukare 

kallas______närstående___________. 

Gill kommer till äldreboendet för att träffa Tommy. Hon talar tydligt och använder sitt kroppsspråk 

för att Tommy ska förstå vad hon säger. Att tala och använda sitt kroppsspråk är exempel på 

____________kommunikation__________________. Tommy har svårt att höra, vilket också kan 

kallas att han har en ______hörselnedsättning___________. Därför använder han hörlurar så att 

han hör bättre. 

Gill och Tommy fikar tillsammans på balkongen. Då kommer Tommys granne och vill vara med. 

Gill bjuder in och hjälper grannen att få vara med i samtalet under fikastunden. Det är ett exempel 

på att ________inkludera__________ en person. Hon vill tacka för maten. Gill säger då att hon 

ska berätta det för personen som lagar maten dvs ___________kocken__________. Under 

fikastunden får de en kaka till kaffet vilket kan kallas att de får _______kaffe med 

dopp______________. 

Gill är snäll mot grannen och visar att hon har ett gott 

___________bemötande_________________.  

Gill och Tommy går in till hans lägenhet och pratar om hur han mår. Han säger att han inte mår så 

bra, att han känner sig ______hängig____________. Gill tänker att det beror på att Tommy är 

känslig mot pollen. Han blir trött och får kanske snuva och rinnande ögon. Gill tänker att han är 

__________allergisk__________. 

I slutet av filmen pratar Gill med personalen som berättar att Tommy ofta att saker fungerar och 

kontrollerar dörrar i boendet som om han arbetade som ___________vaktmästare__________. 

Gill säger också att det är viktigt för Tommy att ingen i personalen kommer in i hans rum på natten. 

Han vill att dörren till rummet ska vara låst. Han har rätt att få ha sin dörr låst eftersom han vill det. 

Det är ett exempel på att han har rätt till 

___________________självbestämmande______________. 

 

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Handledningen får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  


