
Forberedelse

Lærervejledning
0.-3. klassetil materialet

0.-3. klasse er et stort spring. Derfor er det en god idé, at du som underviser sorterer lidt i materialet 
og vælger det ud, du synes er på den enkelte klasses niveau. Materialet er lavet på en måde, så du 
nemt kan sortere og bruge den del, der er tid til - og som er relevant for det, I skal fokusere på.

Kig materialet igennem, og find inspiration i det ekstra materiale, der er linket til i slutningen af denne 
vejledning, og find så ud af, hvordan du vil bygge undervisningen op.

Du kan evt. kontakte den lokale demenskoordinator i kommunen (søg på Google, efter hvem det er) 
og spørge, om de vil være medunderviser. Du kan også kontakte Alzheimerforeningen. Måske kan de 
hjælpe med, at der kan komme en demensven-instruktør til klassen. Nogle folkeskoler besøger også 
plejehjem, hvor de fx synger sammen med de ældre - eller bager kage. Brug endelig fantasien til at 
sammensætte det helt rigtige forløb for din klasse.

Et par dage før du starter forløbet om demens, kan du med fordel spørge klassen om: 
• Er der nogle af jer, der ved, hvad demens er?
• Er der nogle af jer, der kender nogen, der har demens?

(Måske er der nogle børn i klassen, der har meget tætte relationer til en person til demens. For at 
sikre, at disse børn og unge bliver støttet bedst muligt, kan du se nærmere på den pjece, der er her i 
materialet).

Under testen af dette undervisningsmateriale var der typisk 1-3 børn i hver klasse, der kendte nogen 
med demens - enten bedsteforældre, oldeforældre, naboer eller prinsgemalen. 

Selve undervisningen
Opstart:
• Er der nogle af jer, der ved, hvad demens er ?
• Er der nogle af jer, der kender nogen, der har demens?
• Hvordan kan I se eller mærke på dem, at de har demens? 
• Kan man se på mennesker, at de har demens ? Nej, det er en sygdom inde i hjernen.



Huske
Vores hjerne fungerer som en slags 
lille skattekiste, hvor vi gemmer de 
ting, vi oplever og lærer hver dag. Den 
er fyldt med en masse små rum, og 

alle tingene sorteres fint i rummene efter, hvad det 
handler om. Når vi så skal huske noget, åbner hjernen 
skattekisten og finder de ting frem, som vi har lagt 
der i tidligere. Det bliver den dygtigere og dygtigere 
til. Men på et tidspunkt bliver skattekisten så fyldt, at 
den ikke kan lukkes og låses, og så begynder hjernen 
at sortere i skattekisten. Hvad vil jeg gerne gemme, og 
hvad skal jeg smide ud? Det vigtigste bliver gemt i en 
anden, meget stor skattekiste, hvor alle vores minder 
så ligger. Den kaldes vores langtidshukommelse.
 

Genkende
Vores hjerne lærer fra barns ben at 
genkende, hvad ting er, og hvad de 
skal bruges til. Når man ser en stol 
første gang, skal man vises, hvordan 

den bruges. Senere ser man en anden slags stol og 
finder ud af, at den også er til at sidde i, selvom den 
ikke er helt magen til den første stol, man så. Efter-
hånden som vi vokser op, ved vi, hvad næsten alle ting 
omkring os skal bruges til alt efter, hvordan de ser ud. 
Vi kan genkende dem, fordi vi har set dem og brugt 
dem før.
 

Praktiske opgaver
Kan I binde jeres snørebånd selv? 
Nogle af jer kan. Hvordan man gør 
ting, er også noget, hjernen hjælper os 
med. Vi øver os i at tage tøj på, spise 
med kniv og gaffel eller spisepinde. Vi 

lærer, hvordan man smører sin madpakke og mange 
andre ting. Om morgenen når I tager jeres tandbørste 
og børster tænder, er det, fordi jeres hjerne har lært at 
gøre det. Det er noget, man øver sig i. Hvad øver I jer 
i lige nu? Skateboard, rulleskøjter, skøjter eller andet? 
Jo flere gange man gør det, jo bedre bliver hjernen og 
dig til at gøre det. Jo flere gange man gør det, jo bedre 
bliver hjernen og dig til at gøre det.

Tale
Babyer kan ikke tale. Det er også no-
get, I lærer jeres hjerne. Er der nogen 
af jer der har yngre søskende, der ikke 
kan tale helt endnu? Hvordan taler 

de? Måske siger lillebror “marel” i stedet for “makrel”? 
Prøv fx at sige: Bispens gips gebis! Man skal være god 
til ord for at sige det. Mange små børn bruger rigtig 
meget tid på at sige: “hva’ det?” og pege. De øver sig i 
at sige ord og tale.

Beslutte 
Den sidste del af vores hjerne, der 
bliver færdig, er den del, der hjælper 
os med at beslutte ting. Altså den 
del, der hjælper os til at tænke os 

godt om, før vi gør noget. Men også at koncentrere 
os rigtigt meget. De ting er jeres hjerner faktisk ikke 
helt gode til endnu, og det skal den heller ikke være. 
Faktisk er det først, når I er omkring 18 år, at I er rigtigt 
gode til det. Så lige nu øver I jer. I øver jer i ikke at slås, 
når I bliver uvenner f.eks. Hvor mange gange på en uge 
tror I, der er en lille slåskamp i skolen? Og hvor mange 
gange tror I, der er en slåskamp på en uge oppe på 
lærerværelset? Ja man lærer, at man ikke skal slå, når 
man bliver vred, men huske at tænke sig om og snakke 
om det i stedet for. Man lærer, at det er fornuftigt at 
spise grøntsager og ikke spise slik lige før maden og 
andre kedelige ting. Man har også svært ved at kon-
centrere sig i lang tid, og derfor er det tit en god ide, 
at man ikke skal sidde at lytte hele tiden, men at man 
også laver noget andet ind i mellem.  
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Når vi bliver født, kan vores hjerne ikke ret meget. Den er blank og 
kan kun fortælle os, at vi er sultne, fryser, er trætte osv. Er vi det, så 
skriger vi, indtil en voksen finder ud af, hvorfor vi skriger. Små babyer 
kan heller ikke cykle, spille skak eller andre ting. Alt sammen er noget, 
vi lærer i vores barndom. 

Når vores hjerne er færdig med at vokse og lære, er vi ca. 20 år. 

Lad os se på, hvad en hjerne kan:
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Hvad kan hjernen? 

Giv børnene opgave 1 og 2 her. 
(klippe og klistre samt labyrint)
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Har du mere tid, så prøv at fortælle denne historie til børnene:
Print opgave 1 ud på A3 papir, og hav de små symboler klippet ud, og 
hav noget lærerens tyggegummi klar

Du sidder i sofaen og hører en klokke. Sæt øret på hjernen 
(og herefter de forskellige symboler som historien skrider frem).

Dit øre spørger nu hjernen: “Genkender du denne lyd?” 
“Ja”, siger hjernen, “det er en klokke!”.

”Har du hørt sådan en klokke før?” spørger hjernen hukommelsen? 
“Ja, det lyder som en isbil.”.

”Rejs dig lige op og gå hen til vinduet,” siger hjernen så til kroppen.

 ”Hvad kan du se,” spørger hjernen øjnene om: 
En blå lastbil med billeder på. 

 “Det er en isbil!” siger hukommelsen.  

“Orv, hvor fedt,” siger følehjernen. 
“Skynd dig derud,” siger følelserne. NUUUU……

”Næ, hov!! Tænk dig nu om, før du løber derud,” siger besluttehjernen. 
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Fortæl nu følgende:

Se Høre
Beslutte Bevæge FølelseHuskeGenkende

(Spørg børnene om, hvad de evt. skal tænke på, eller hvad de vil gøre, før de løber derud: 
Har du penge nok? Hvad siger din mor? Har du tøj på? ….er de billigere i Fakta?) 

Så bare sådan en lille ting som, at isbilen kommer forbi udenfor, betyder, at hele hjernen 
kommer på arbejde. Tænk så på, hvor galt det kan gå, hvis der er nogle steder af hjernen, 
der ikke kan finde ud af det.
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Her er en tegning af en hjerne. Det er den, du bruger til alt, du laver. Når man har demens, kan 

hjernen ikke det, som den plejer. Prøv at lægge farve på hjernen, så du synes, at den bliver 

rigtig flot. Bagefter klipper du cirklerne i bunden ud - og limer på hjernen. Nu kan du se, hvor 

meget din hjerne laver hver dag.
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Slide 2-7

Hvis hjernen får demens
Hvis hjernen får demens, betyder det, at den bliver syg og begynder at virke dårligere. Nu ved I, 
hvordan hjernen skal virke, når den er rask. Så er det lettere at forstå, hvorfor det kan blive rigtig 
svært, når hjernen begynder at drille.

Under disse slides kan du evt. spørge børnene om, hvad de tror, der sker, når man ikke kan: huske, 
genkende ting, tale osv.

Slide 2 - Huske
Man glemmer, hvor man har lagt 
ting, aftaler man har lavet, hvad 
man fik at spise osv.

Slide 5 - Praktiske ting
Tager tøj forkert på

Slide 7 - Beslutte - er det nu klogt ?
Begynder at synge højt, når man er glad uden at tænke over, 
hvad andre mon tænker om en. 

Slide 6 - Bliver stille
Den forvirring, demensen kan give, betyder, at man tit kan 
blive rigtig træt og bare har brug for at sidde stille lidt og få 
ro i sit hoved. Ligesom når I kommer hjem fra skole og har 
haft mange timer. Så er det også rart at sidde og slappe lidt 
af. Man kan næsten være i sin helt egen verden og ikke høre, 
hvad ens forældre siger.

Spørg børnene: Har I prøvet at være så trætte, at I næsten 
ikke kunne finde ud af noget?

Slide 3 - Genkende ting
bruger ting forkert

Slide 4 - Tale
Siger forkerte ord

Glem mer
?

 “Min farmor leder tit efter ting der er blevet væk”

Bruger  ting forkert

 “Min mormor forsøgte at frisere mit hår med en gaffel”

Siger forkerte ord

Hest

“Til morgen-
maden pegede min 
farfar på mælken 
og sagde karse”

?
Tager tøj forkert på

”Sidste vinter 
brugte min mormor 
sokker som vanter”

Bliver stille

Bliver  spontan

“Min farmor 

begyndte pludselig at 

synge højt ovre ved 

købmanden”

”Morfar sidder tit 
og kigger ud i luften 
- som om han slet 

ikke ser mig”

0.-3. klasse
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Hvordan føles det

Hvad kan farmor godt?

0.-3. klasse

Hvordan har I det, når jeres mor og far skynder på jer? bliver I vrede, 
kede af det? 

Tag en snak med børnene om, hvordan de godt kunne tænke sig, at 
andre gjorde i stedet for at rette på fejl, skynde på dem og hele tiden 
sige du gør det forkert, du har glemt …..osv.

Hvordan tror I, at mennesker, der har demens, kan have det?

Kan I huske den store skattekiste med alle minderne? Den virker sta-
dig, når man får demens. Der er også andre dele af hjernen, der virker 
godt: Det man føler og at bevæge sig.
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 Derfor er der stadig mange ting, man kan lave sammen med andre og hygge sig med - og så have demens imens.
Snak med børnene om, hvad de plejer at lave med deres bedsteforældre og oldeforældre. Mange af de ting, børn 
og bedsteforældre laver, kan man sagtens fortsætte med at gøre sammen. Svære kortspil som bridge kan børn jo 
ikke, og personer med demens kan også få svært ved det, men de kan måske spille fisk eller ludo sammen.

Snak med børnene om, de har hørt sjove historier fra deres bedsteforældres tid og om de ting, der er på billeder-
ne. Hvis I mangler inspiration:

Billedet af cigaretetuiet er et eksempel: Da oldefar var ung, fik man typisk et cigaretetui i konfirmationsgave, fordi 
nu var man voksen. Så skulle man ryge ligesom alle de andre voksne.

Eller hvad med bollesprøjten eller strømpestopperen? Hvad sker der i dag, hvis jeres strømper får et hul? Når I skal 
have suppe, er det så hjemmelavede melboller eller dem fra pose?

Øvelsesark 3 og 4 inddrages her.
hvad er

 det?

Her ser I en masse ting fra gamle dage. Kan I mon gætte, hvad det er? I kan dyste mod hinanden ved 

at dele jer op i to grupper. Den gruppe, der gætter flest, vinder. Go´ kamp...

PS Jeres lærer kender svarene - så bare spørg, hvis I er i tvivl.
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1) Klunse
At klunse er et ældgammelt spil, som I kan spille med tænd-

stikker. Det er ret simpelt. Hver deltager får 3 tændstikker. 

Hænderne gemmes bag ryggen, og i skjul lægger I enten 

1, 2 eller 3 tændstikker i hånden. Herefter rækkes hånden 

frem. Efter tur gætter I på, hvor mange tændstikker, der i alt 

er i de hænder, der er lagt frem. Når et tal er nævnt, kan det 

ikke vælges af de andre. Hvis en af jer gætter rigtigt, må han 

eller hun lægge en tændstik væk. Det betyder, at der nu er 

en tændstik mindre med i spillet. 

Hvis ingen gætter rigtigt, tager I en ny runde. I skiftes til at 

gætte først. Den, der først kommer af med alle sine tænd-

stikker, er vinder.

2) Hønseringe
I 1930’erne begyndte børn at lege med hønseringe i Danmark. 

En af de lege, man brugte dem til, var “at hønse”. Alle kaster en 

hønsering ind til midten på samme tid. En efter en kaster I en 

hønsering. Målet er at ramme de hønseringe, der allerede ligger 

på jorden. Lykkes det, må kan tage den, som man rammer - og 

prøve igen indtil man ikke rammer flere. Så er det den næstes 

tur. Kaster I en hønsering, der ikke rammer nogen af de andre 

hønseringe, skal I lade den ligge. Når der ikke er flere hønseringe 

på jorden, er spillet slut. Det er bedst at hønse på gulv eller 

glatte flader.

Efter tur kaster man en hønsering og prøver at ramme de 

hønseringe, som ligger der i forvejen. Lykkes det, må kan tage 

den, som man rammer. Og prøve igen indtil man ikke rammer 

flere. Så er det den næstes tur. Kaster man en hønsering, der 

ikke rammer nogen af de andre hønseringe, der ligger i mid-

ten, skal man lade den ligge. Når der ikke er flere hønseringe er 

spillet slut, og man kan starte forfra. Det er bedst at hønse på 

gulv eller glatte flader

Pssttttt: I kan også 
bruge små papirkugler 
eller sten. Bare I kan 
gemme dem i hånden. 

Pssttttt: I kan også 
bruge centicubes eller 

plusplus til legen.

Spil som
 farmor 

kender fr
a barn

Opgave 4

Opgaveark 1, vejledning:
1: Mælkeflaske
2: Krøllejern
3: Strømpestopper
4: Cykelklemme til bukseben
5: Sparegris
6: Cigaretetui
7: Bollesprøjte
8: Urtehakker
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Pas på din hjerne

Hvordan kan du hjælpe?

For at passe på sin hjerne kan man gøre forskellige ting:
1. spise sundt, så hjernen får god energi til at vokse.
2.  motionere så hjernen får masser af ilt til at tænke med.
3.  sove godt, så hjernen får ro til at sortere alt det, der er puttet i 

skattekisten om dagen.
4. blive ved med at bruge hjernen, ligesom du ville gøre, hvis du 

skulle have store muskler. Lær noget nyt hele tiden.

Hvis du ikke kender en selv, der har demens, kan det være, at du ser en 
i byen. Nogle gange kan det nemlig være svært for personer med de-
mens at finde rundt. De er nemlig ikke så gode til at genkende den vej, 
de skal gå for at komme hjem. Hvis I ser en, der ser ud til at være blevet 
væk, så sig det til jeres forældre. Måske har de hørt noget i radioen om 
en, der er blevet væk. Husk at lægge mærke til stedet og personens 
påklædning. På denne måde kan du sige det videre til de mennesker, 
der leder - og dermed gøre det nemmere at finde frem til personen.

0.-3. klasse
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Hvordan kan du 
hjælpe en person 
med demens?

• hvor så du personen?

• hvilket tøj havde personen på?

• hvordan så personen ud? 
(hårfarve, mand/kvinde, høj/lav)

Fortæl det til en voksen

0.-3. klasse
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Anton og lakridsmysteriet
- En app.

Anton og lakridsmysteriet er en god lille historie om 
Anton og hans bedstefar, der har demens. I fokus er de 
oplevelser, de har sammen. Den er god at bruge i både 
0. og 1. klasse til at starte undervisningen med. Supplér 
gerne med et par enkelte slides fra undervisningsmate-
rialet her på siden og nogle opgaveark.
http://huusmann.com/projekter/antonoglakrids-
mysteriet/

Alva og demenstågerne
- Børnebog 5-9 år. Caretoons.

Fra hjemmesiden om materialet:
”Alva & Demenstågen er finansieret af Sundhedssty-
relsen, som en del af puljen ”Lokale og landsdækkende 
aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt 
samfund”. Bogen er skabt til familier med børn i alderen 
5-9 år og er en letlæst indføring i en svær lidelse. Med 
interaktive opgaver i børnehøjde og inspiration til de-
mensvenlige aktiviteter tager bogen læseren i hånden 
og indbyder til refleksion og dialog i familien. Bogen 
er baseret på interviews med pårørende og personer 
med demens med faglig bistand fra Demenscenter 
Liselund i Viborg Kommune og Nationalt Videnscenter 
for Demens.”
http://www.caretoons.dk/alva-demenstaagen-sund-
hedsstyrelsen/

Kaffe, kanin, vintergæk, væk
- Børnebog Af Betina Birkkjær, illustreret af Anna Mar-
grethe Kjærgaard. Forlag: jensen og Dalgaard.

En god og flot illustreret bog om en pige og hendes 
bedsteforældre. Bedstefar får demens, og hukommels-
en og ordene begynder at forsvinde. Bogen handler 
om, hvordan bedstefar og pigen har gode oplevelser 
sammen på trods af demensen. Sidst i bogen er der to 
sider til de voksne om, hvordan man kan arbejde med 
demens og minder.

En usynlig hund
- Børnebog af Birgitte Bregnedal. Forlag: Gyldendal. 
Bogen er en læs løs bog 7 og med et lixtal på 15.

Bogen handler om en dreng, der går tur med en usynlig 
hund, fordi damen, han møder, har demens og mener, 
at hun stadig har en hund. God historie til at samtale 
om.

Mormors taske
- Børnebog af Claus Nivaa, illustreret af Martin Bowyer. 
Forlaget: Alba.

Flot og fantasifuld bog om en pige og hendes mormor, 
der har demens. Sammen dykker de ned i mormors 
håndtaske, deler minder og knytter bånd gennem sjove 
historier, de finder på sammen.

Glemmer du …
- Børnebog af Mette Vedsø og Kamila Slocinska. Forla-
get Høst og Søn.

Susis farmor har demens, og det kan være svært synes 
Susi. Heldigvis finder Susi alligevel en vej, hvor hun kan 
pjatte og grine med farmoren - på trods af sygdom-
men.

Når du kender én, der er demensramt.
- Demens pjece til børn: 

Pjecen kan læses af børn i aldersgruppen 5-10 år, men 
helst sammen med en voksen, så man kan tale sammen 
undervejs.
http://www.videnscenterfordemens.dk/vid-
en-om-demens/bibliotek/bibliotek/biblioteksamlet/
faglitteratur/demenspjece-for-boern-naar-du-kend-
er-en-som-er-demensramt/

Øvrigt materiale 
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