
I en tid av digitalisering (& Corona) då antalet fysiska möten blir allt färre, blir det mänskliga mötet ännu 
viktigare & mer värdefullt. Kulturarkivet 365 är en skattkista fylld med möjligheter! En digital idébank som löser 
upp idétorka, förenklar planering och genomförande av aktiviteter, utvecklar verksamheten, ger inspiration & 
skapar mångfald i kultur & aktivitetsutbudet - 365 dagar/år.

För att kunna göra ett bra jobb 

Vad är Kulturarkivet 365?

Innehållet är både roligt & bildande. Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, 
traditioner & temadagar - är mixat med kända personer, quiz, dikter, citat, humor, ”visste ni att”, kluringar & 
historiska händelser i Sverige & världen. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet & låter 
det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten.

Kulturarkivet 365 är ett Digitalt reminiscensverktyg - fyllt med retro & nostalgi, som hjälper användaren att 
finna "triggers" & samtalsämnen - som förenklar i kommunikation med personer som har en demensdiagnos.

Kvalitetssäkring! Med Kulturarkivet 365 sker aktiviteter på samma sätt oavsett vem som jobbar. Lägsta nivån 
höjs för det sociala innehållet i verksamheten. Varför börja från noll? När man kan börja på steg 3, 4 eller 5!

I sviterna av Corona kan tillvaron kännas lite trist och ensam för många. Det är begränsade besöksmöjligheter 
och sociala mötesplatser och aktiviteter, fungerar inte fullt ut som det brukar...men Kulturarkivet 365 öppnar 
nya möjligheter - som förenklar omställningsarbetet kring detta. Varför inte ha telefonsamtal eller digitala 
träffar med Skypefika /samtalsgrupper/studicirklar med olika teman & innehåll? Det är mycket enklare att 
bryta isen och få igång samtalet, om användaren har ett tema att utgå ifrån. Högläsning & samtal är grunden i 
KA365...lägg sen till roliga historier, citat, en quiz & musik...så skapar vi enkelt meningsfulla digitala träffar, 
som är enkla att anpassa efter deltagarnas intressen och önskemål.

I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med Kulturarkivet 365 
så kan vi på ett enkelt sätt ”LEVLA UPP” & förvandla den stunden till en 

"aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” 
- alltså Nationella Värdegrundens intentioner. 

Nationella Värdegrunden

– behövs rätt verktyg!



Hur använder man Kulturarkivet 365?
• På hemsidan www.kulturarkivet365.se loggar du in under fliken abonnemang. Fyll i användarnamn & 

lösenord som du har tilldelats på mailen, sen har du tillgång till allt material på hemsidan.

Planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, 
delaktighet & välbefinnande - har aldrig varit enklare! 

Inga krav på förkunskaper eller mycket personal. Oavsett ålder eller etniskt ursprung. 
Med Kulturarkivet 365 kan ALLA - snabbt & enkelt - skapa mervärde och sätta guldkant på tillvaron 

med roliga aktiviteter & intressant läsning. 

• Kulturarkivet 365 har Responsive Design och justerar automatiskt webbsidan efter enheten som den 
visas på (webb, läsplatta, mobil). 

• För att inbjuda och väcka lusten att delta, samt synliggöra verksamhetens aktiviteter, finns det färdiga 
affischmallar som du kan skriva ut, direkt vid aktiviteten. Se till att skrivaren är kopplad till läsplattan, 
om det är den du/ni använder mest. 

• Kulturarkivet 365 är flexibelt – Det funkar till olika målgrupper, i både små och stora sammanhang. När, 
var och hur ofta som helst. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, 
inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, eller en kvart före maten.

• Quiz kan ofta vara ganska svårt, att finna en nivå som passar till alla. På de flesta frågesporterna har jag 
därför 3 svarsalternativ, både för att man inte ska vara helt ute & cykla & för att ett namn, plats eller årtal, 
kan väcka ett minne. Känns frågorna enkla för målgruppen - skippa svarsalternativen. Är frågorna för svåra 
för målgruppen - se då gåtorna som tips på jättebra samtalsämnen! Visste ni att...

• Min omvända BUCKETLIST! 200 små & stora upplevelser att bocka av! Gör en Bucketlistklubb :)
Idag handlar det mycket om vad vi ska göra innan vi dör…men det här är ”Min omvända Bucketlist” dvs.   
Det här HAR jag gjort i mitt liv! Modern levnadsberättelse! Roliga samtalsfrågor och minnesväckare.  
Denna aktivitet kan med fördel, delas upp i flera träffar så att man hinner prata och lyssna på vad  
personen /personerna har gjort. Funkar även som aktivitet I en stor grupp där ledaren ställer frågorna: 
Är det någon som har….? Alla svarar ja på de saker som de har gjort.

• Ett stort event 1 gång per månad - det är jättetrevligt, men det förändrar inte tillvaron så mycket.
Det som förändrar tillvaron, det är att vara i ett meningsfullt sammanhang - VARJE DAG! - Att vara sedd, 
Hörd, Känna sig delaktig - Prata om saker som JAG tycker är roliga – Skratta - Känna gemenskap & ha kul.

• Win - Win! När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en 
positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med 
en skön känsla i hjärtat.



Högläsning & Samtal
Det är grunden i Kulturarkivet 365 
& runt det kan ni skapa mängder med kravlösa
och roliga aktiviteter. Textläsning från valt tema
varvas med musik. Deltagarna berättar, svarar 
på frågor och kan medverka med dikt eller
textläsning ur materialet. Med roliga historier, 
citat, frågesporter och musik till temat, har
ni allt som behövs …ja, så här enkelt kan ALLA 
– fixa roliga aktiviteter som skapar mervärde, 
gemenskap, glädje och välbefinnande.

Vad ska vi göra?
Vad ska vi prata om?

Bläddra som en tidning & välj intressant läsning 
& roliga aktiviteter ur 21 olika flipbookmagasin.
Under varje magasin finns mallar till affischer & 
aktiviteter att skriva ut. Mängder med teman –
skapar mångfald & oräkneliga samtalsämnen, 
som är lätta att anpassa individuellt & efter 
deltagarnas intressen & önskemål. 

365 Happy days 
Som inspiration & hjälp för att lättare kunna planera & skapa små ljuspunkter i vardagen, finns en 
almanacka till Kulturarkivet 365. Den heter "365 Happy Days" & är fylld med tips på temadagar, högtider, 
intressanta ämnen, kända personer & aktiviteter som passar till varje månad. Genom att klicka på 
"evenemangsmaterial" i almanackan, finns allt material färdigt att användas direkt. Textmaterial, 
icebreakers, affischmallar till aktiviteten, musiklista, aktivitetsmallar till quiz, kluringar och 
musikaktiviteter m.m SUPERENKELT & TIDSBESPARANDE! 

Almanacka med eventmaterial



Musik som verktyg för att skapa välbefinnande
Musik förstärker varje känsla & är – oavsett ålder – ett av de bästa & snabbaste sätten, att skapa 
gemenskap, glädje & välbefinnande. Fram till för några år sedan, så var de bara några få lyckligt 
lottade (de som kunde sjunga & spela instrument) som kunde fixa roliga musikaktiviteter- Ojjj så 
avis jag var! Men sen kom "Guldgruvan Spotify" & förändrade helt magiskt, våran tillgång på musik. 
Helt utan egen musikalisk förmåga, blev det enkelt att fixa, alla möjliga roliga musikaktiviteter 
- för olika målgrupper! Tyvärr finns det sedan 2019, inget abonnemang att teckna där man kan 
välja låtar men jag vill ändå visa dessa möjligheter. Läs viktig info omkring detta: 
www.kulturarkivet365.se/spotify_en_guldgruva_med_mojligheter/

Musiktoppen - Rösta på 
dina favoritlåtar!
Välj ett tema ur kategorierna: Rock, 
Kärlek, Elvis, Svensktoppen (Sex 
kategorier: 1960 - 2000 - talet), ABBA, 
Psalmtoppen (Åtta kategorier: Glädje, 
Jul, Kärlek, Ovan där, Trygghet & 
Psalmtopparnas Psalmtopp, Sommar, 
Påsk). Dansband, Humor, Kultlåtar, 
Sommar & Ted Gärdestad. Klart att 
köra igång aktiviteten! Idag ska vi rösta 
fram den bästa låten i kategorin…
När ni har lyssnat på alla bidrag - då är 
det dags att rösta! 

Jukebox med önskemusik
Enkelt beskrivet är ”Jukebox” en aktivitet 
där deltagarna önskar musik, ungefär som i 
radions ”Ring så spelar vi”. Alla blir delaktiga 
& engagerade, eftersom de kan påverka 
musikvalet. Jukeboxlistorna med 50-100 låtar 
(svenska, engelska, gamla & nya) väcker 
nostalgi om "gamla godingar". "Sommaren 
är kort" släppte Ledin 1982(snart 40 år 
sedan, är det verkligen Christer Sjögren alla 
vill lyssna på?). Även om jag räknar in de 
stora projekt som jag jobbat med…så är det 
få aktiviteter, som har varit så enormt enkla 
…men som är så uppskattat som detta! 

Skivor till Kaffet 
En uppskattad aktivitet som kan varieras med mängder av olika teman. Förutom årstid, temadagar, 
högtider och traditioner, passar teman med väder, sport, humor, historiska händelser, poesi, vänskap, 
1950-60-70-talet eller porträtt av kända personer t.ex: Elsa Beskow, Carl & Karin Larsson, Ingvar 
Kamprad, Alice Tegnér, Jenny Nyström, Ingemar Stenmark, Evert Taube, Martin Luther King, Elvis 
Presley, Alfred Nobel, Olof Palme, Beatles, ABBA, Raoul Wallenberg, Greta Garbo, Albert Einstein,
Oscar Wilde med fler. 



Hej! 
Vill du veta mer om Kulturarkivet 365 

eller har du frågor & funderingar
kring abonnemanget

”365 Happy Days”
Kontakta mig så berättar jag mer.

Ankie Lidberg
ankie@kulturarkivet365.se
www.kulturarkivet365.se

0706831967

mailto:ankie@kulturarkivet365.se
http://www.kulturarkivet365.se/

