
Forberedelse

Lærervejledning
7.-10. klassetil materialet

Materialet er primært rettet til dansk og samfundsfag. Er du lærer i biologi eller andet, kan du inddrage 
det i forhold til hjernens funktion. Materialet er lavet med fokus på de læringsmål, der er på skolet-
rinet. De første slides er generel oplysning om demens rettet til begge fag. De sidste slides er rettet 
mod hhv. dansk og samfundsfag. 

Derudover indeholder materialet:
• Opgaveark til hvert fag
• Kahoot til dette skoletrin
• En samling af 10 film med sekvenser, der kan opstå, når man har demens
• Henvisninger til andet inspirationsmateriale.

Der er meget materiale og mange slides. Vælg dem ud, du synes, der giver mening for din klasse og 
fokuser evt. på få emner.

Du kan også vælge at dele siderne ud til eleverne i grupper. På denne måde kan de selv undersøge 
mere og lave en fremlæggelse ud fra de slides, de har fået. Giv dem evt. linket:
demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/viden-til-demensvenner/ og lad dem bruge materialet der.

Ugen inden undervisningen starter, fortæller du eleverne, at de nu skal til at lære om demens. Spørg 
om der er nogen, der kender personer med demens. Det er vigtigt at vide, om der er unge i klassen, 
der sidder med svære problemstillinger. På denne måde kan du tage hensyn til det, når undervisningen 
begynder.

I dette skoletrin vil der være risiko for, at nogle elever har forældre med en demens sygdom. Det kan 
også være bedsteforældre, der er meget syge og derfor kræver forældrenes fulde opmærksomhed. 
En sådan situation kan påvirke eleven meget. Se materialet her på hjemmesiden:  Sådan hjælper du 
en elev med demens tæt inde på livet.

De første slides er oplysning og har til formål at skabe debat om:
• hvor meget man ved om demens
• hvorfor man ikke ved mere
• myter i relation til demens (be- og afkræftning af antagelser)

http://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/viden-til-demensvenner/ 


Afspil videoen på første slide.

Spørg eleverne, om de vidste det, der fortælles i videoen. Spørg også, 
om der er noget, de undrer sig over. Tal også om de andre figurer på 
slide 1.

Tal igen med eleverne om næste slide. Hvad tænker de om tallene? 
(obs. Man ved ikke, hvorfor flere kvinder end mænd får demens).

Før du viser slide 3, kan du evt. spørge eleverne:
• er demens en del af alm. aldring?
• kender I andre symptomer end hukommelsessvigt?
• hvordan forestiller I jer, at det er at have et liv med demens? 

Tal derefter slide 3 igennem

Hvad er demens?
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demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/
viden-til-demensvenner/hvad-er-demens/

Demens er en 
dødelig sygdom og 
er den 5. hyppigste 

dødsårsag 
i Danmark

Hver tredje time 
dør en dansker af 
demenssygdom

Demens er 
betegnelsen for 

en tilstand, hvor de 
mentale færdigheder 

bliver svækket af 
sygdom

Der � ndes cirka 200 
sygdomme, der giver 

demens

Der � ndes desværre 
ingen helbredende 

behandling

Kilde: Alzheimerforeningen

Hvem rammer demens?

Kilde: Alzheimerforeningen
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Cirka 

89.000 
mennesker lever med en 
demenssygdom i Danmark

Risikoen for at få demens 
stiger med alderen, men de-
mens skyldes altid sygdom 
og kan ramme helt ned i 

40-års alderen

I 2040 forventes der at være 

120-146.000 
personer med demens over 
60 år

Flere kvinder 
end mænd rammes af 
demens

400.000
mennesker er nære 
pårørende til en person 
med demens

45.000 
har Alzheimers sygdom, 
som er den hyppigste de-
menssygdom

Der er ca. 

8.000 
nye tilfælde af demens i 
Danmark hvert år

Tre vigtige ting at 
vide om demens

Demens er ikke en naturlig 
del af alderdommen, men 
skyldes sygdom i hjernen

Mennesker med demens mister 
andet end hukommelsen - fx 
kan orienteringsevnen og 
evnen til at formulere sig blive 
påvirket

Det er muligt at leve et 
godt liv med demens 
- især med hjælp fra 
Demensvenner

1

2

3
Kilde: Alzheimerforeningen
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Hvad er demens?

Hvem rammer demens?

Tre vigtige ting at vide om 
demens

Slide 1
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Slide 2

Slide 3



Gennemgå siderne, og tal med eleverne om dem. Spørg f.eks. elev-
erne, om de har oplevet nogle personer med disse symptomer, og 
om de vidste, at disse symptomer var en del af demens.

Spørgsmål som du kan stille klassen:
• Hvordan forestiller I jer, at den typiske person med demens ser ud 

og opfører sig? Er I overraskede over Bodil og Preben i videoen?
• Hvorfor tror I, at andre mennesker kan finde på at trække sig fra 

personer, der har fået demens?
• Hvorfor er det så svært at hjælpe andre i bybilledet?

Her kan du med fordel også bruge de 10 film. Del evt. eleverne op i 
grupper, og giv dem en film hver at tale om. De kan f.eks. give svar 
på: “Hvad ville I have gjort?” og “Hvilke symptomer kan I se, personen 
har, i klippet fra slide 4, 5 og 6?”

Passer disse tal med klassen? Lav evt håndsoprækning, og regn på 
tallene.

hvordan er det at 
have demens?

“Jeg oplever, hvordan mine gamle 
venner trækker sig. De forstår 
ikke sygdommen og ved ikke, hvad 
de skal gøre. Det er som om, de 
glemmer os, og det gør både ondt 
og er ensomt.”

- Vibeke Rode Møller - har en mand med demens

www.youtube.com/watch?v=Fz8ACEu7Lho

www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejsfi lm/
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Folk ved generelt for 
lidt om demens

ved ikke, at demens er 
dødeligt - selvom det er den 
femte hyppigste dødsårsag

81%
ved ikke, at demens skyldes 
sygdom i hjernen

52%
af mennesker med demens-
sygdom og deres pårørende 
oplever stor uvidenhed om 
demens i samfundet

80%
Manglende viden er den største forhindring på vejen mod et demensvenligt samfund

Mennesker berørt af demens ønsker først og fremmest mere viden om demens i samfundet

Kilde: Alzheimerforeningen
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Hvordan er det at have demens

Folk ved generelt for lidt 
om demens

Slide 4-6

Slide 7

Slide 8

typiske tegn på demens

Dette gælder især korttidshu-
kommelsen, f.eks. at glemme, 

hvad der er sket for kort tid siden, 
hvorfor man er i en bestemt 

butik, hvor ens indkøbskurv står, 
eller hvor man er på vej hen, 

eksempelvis med bussen.

Problemer med at udføre 
almindelige hverdagsting 

som at købe ind, overskue en 
indkøbsliste samt håndtere 

Dankort og penge.

Vanskeligheder ved at � nde det 
rette ord for en bestemt ting. Ek-
sempelvis bliver en indkøbsvogn 

til ’den, man skubber rundt’. 
Personen kan også have svært 
ved at læse og skrive samt at 

forstå, hvad der 
bliver sagt.

Problemer med at � nde hjem, 
genkende velkendte steder 
eller fare vild, selvom man 
har boet det samme sted i 

mange år.

svækket 
hukommelse Besvær med at 

udføre velkendte 
opgaver

Problemer 
med sprog og 
kommunikation 

Manglende 
orientering i tid 

og sted 

Bla
Bla
Bla

 

! !!
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Fakta

Kan ses, når personen ikke er klædt 
på efter årstiden og eksempelvis 
har en vinterfrakke på om som-
meren. Det kan også være i forhold 
at holde styr på økonomien og 
generelt at træ� e valg.

Nedsat 
dømmekraft

Svært ved at følge en instruktion, der 
f.eks. fortæller, at mælken i butikken 
er placeret ved siden af smør og ikke 
på hylderne med kolonialvarer.

Problemer med at 
tænke abstrakt 

Personen kan let blive forvirret, vred 
eller mistænksom, tilsyneladende 
uden grund.

 Forandringer 
i humør og 
opførsel 

Personen starter på én ting, men 
gør pludselig noget helt andet, fordi 
opmærksomheden bliver forstyrret. 
Vedkommende glemmer typisk, hvad 
han eller hun var i gang med.

Opmærksomheds-
forstyrrelser

7.-10. klasse
Fakta
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Ses eksempelvis ved lange og kom-
plicerede forklaringer, hvor personen 
med demens mister koncentrationen 
og glemmer, hvad man taler om.

koncentrations-
problemer

Personen kan tale nedladende og 
sårende til andre eller gå uden at 
betale for sine varer. 

Nedsat
impulskontrol

At være passiv og have brug for 
stikord, opmuntring og støtte til at 
komme i gang. Personen kan gå i stå 
og tager måske ikke selv initiativ til at 
bede om hjælp.

Mangel på 
initiativ
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Hvad kan det evt. betyde for vores samfund?

Hvorfor er der så få? Dette sker bl.a. pga. mange myter:
• Demens er en del af at blive gammel
• Der er alligevel ikke noget, man kan gøre
• Det er flovt at få demens
• Det kan ligne stress

Mange prøver at dække over deres problemer, så ingen finder 
ud af det.

Hvad tror eleverne, det betyder, hvis den pårørende f.eks. er 84 
år og selv har lidt skavanker?

Kilde: Alzheimerforeningen
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demenssygdom70-85.000
mennesker lever i Danmark med en 

I 2040 forventes antallet af demente 
over 60 år at vokse til 120-146.000

Slide 9-10

Kilde: Alzheimerforeningen

7.-10. klassefår stillet en demensdiagnose.

Kun ca.

50%

?
Demens

Kilde: Alzheimerforeningen
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til hjemmeboende demente 
bruger i gennemsnit

 om dagen til pleje og omsorg

5-7
timer

Pårørende 

kun 50% får stillet en 
demensdiagnose

pårørende

Slide 11

Slide 12
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personer i Danmark lever i dag med 
en dement i familien.

400.000

Kilde: Alzheimerforeningen
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Slide 13

Slide 14

Slide 15 Dansk

PAS PÅ DIN HJERNE

5. hyppigste dødsårsag

Sproglige virkemidler

Få evt, eleverne til at google, hvad andre sygdomme koster 
samfundet om året.

Kan det være en af årsagerne til, at det kan være en god ide at 
få stillet en diagnose?

Vidste du det?

Brug opgaveark 1 med de to opgaver på.

Kilde: Alzheimerforeningen

7.-10. klasse

De totale omkostninger ved demens i 
Danmark udgør om året mere end 

milliarder kr.
20 kr.

Kilde: Alzheimerforeningen
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5. hyppigste dødsårsag
i Danmark

Demens er den

sproglige virkemidler

Opgave 1

Hvordan fremstilles 
demens i medierne?

dansk

“Lykke på 27 år kunne 
få at vide, om hun bliver 
dødssyg af demens”

“84.000 danskere lider 
allerede: Sådan kan DU 
undgå den frygtede 
demens”

“Demens - den 
femtestørste dræber”

“Demenssygdom: Så 
hurtigt går det”

“Birger forsvinder 
fra Jette”
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Sproglige virkemidler

1.

2.
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Hvordan fremstilles demens i medierne? Gå på jagt efter artikler, der bruger forskellige sproglige 

virkemidler til at beskrive demens og personer med demens. 

Hvad vil det sige at blive stigmatiseret? Læs artiklen, og gå på opdagelse på nettet, og fi nd andre ar-

tikler og overskrifter, der enten stigmatiserer eller omvendt ikke stigmatiserer og prøver at nedbryde 

tabu.

bit.ly/2JG2bIi

Dansk
Opgave 1
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Brug opgaveark 1 og 2.

Stigmatisering og dilemmaer

Slide 16 og 17 Samfundsfag

stigmatisering 

opgave 1

Hvad vil det sige at 
blive stigmatiseret?

Ny undersøgelse viser, at 75 % har haft 
negative oplevelser med og reaktioner på, at 

de har fået en demenssygdom. For mange 
patienter er temaet stigmatiserende og 

stadig et tabu i � ere kulturer

dansk
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Sproglige virkemidler

1.

2.
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Hvordan fremstilles demens i medierne? Gå på jagt efter artikler, der bruger forskellige sproglige 

virkemidler til at beskrive demens og personer med demens. 

Hvad vil det sige at blive stigmatiseret? Læs artiklen, og gå på opdagelse på nettet, og fi nd andre ar-

tikler og overskrifter, der enten stigmatiserer eller omvendt ikke stigmatiserer og prøver at nedbryde 

tabu.

bit.ly/2JG2bIi

Dansk
Opgave 1

SamfundsfagOpgave 1
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Demens-debatten

Tag udgangspunkt i en af artiklerne, og fi nd argumenter for og imod. 

www.alzheimer.dk/temaer-om-demens/naar-demente-gaar-vaek/

www.videnscenterfordemens.dk/gps/
www.dsr.dk/ser/dilemmaer/boer-man-bruge-overvaagning-til-demente-doersoegende-aeldre-borgere

www.jv.dk/esbjerg/Esbjerg-politikere-oensker-chip-under-huden-paa-demente/artikel/2567792Gruppe 1

Gruppe 2

Sådan gør I:Del klassen i grupper og lad eleverne forberede en tale på 5 minutter, eller hvad I fi nder passende. I 

talen skal eleverne fremføre argumenter for hver side af sagen. Tag derefter en samlet diskussion. 

Personer med demens kan ikke passe på sig selv i trafi kken og har svært ved at fi nde rundt. De er 

i fare, når de går ude. Derfor er det uetisk, hvis samfundet ikke sørger for at låse dem inde - eller 

sikrer overvågning, når de går.
Personer med demens kan ikke passe på sig selv i trafi kken og har svært ved at fi nde rundt. Derfor 

har de brug for, at man holder ekstra øje og går med dem, når de forlader hjemmet. Med en de-

mensdiagnose har de ligeså meget ret til frisk luft og frihed som alle andre. Derfor er det uetisk at 

låse dem inde og overvåge dem.

Gør jer klar til at debattere om demens. Tag udgangspunkt i en af artiklerne, og fi nd argumenter 

for og imod.
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Bøger
“Jeg er stadig Alice” af Lisa Genova,
Alice er professor ved Harvard og får som 50-årig kon-
stateret Alzheimers sygdom. Man følger ægtemandens 
og de voksne børns reaktion og Alices egen angst og 
tiltagende mentale opløsning.

“Elisabeth er forsvundet” af Emma Healey
Maud er en ældre dame, der bor for sig selv. Hun er ved 
at forsvinde ind i demensens tåger, men ved hjælp af 
huskesedler og daglig hjælp fra hjemmehjælpere og 
familie klarer hun sig nogenlunde igennem dagene. Men 
noget er helt forkert og bliver ved med at poppe op i 
hendes bevidsthed; hvor er hendes veninde Elizabeth?.

Digte
“Tarkovskijs heste” af Pia Tafdrup. 
Her kan du læse om den: https://litteratursiden.dk/
anmeldelser/tarkovskijs-heste-af-pia-tafdrup

Film
“Jeg er stadig Alice” (se bog)

“Mennesker bliver spist”

Sange
“Kære farmor, du som er i Herlev” af Sys Bjerre
https://www.youtube.com/watch?v=bUFoGGsLdl8

TV 
Demens, indefra med Anders Agger.
https://www.dr.dk/tv/se/indefra-med-anders-ag-
ger-3-saeson-2015/indefra-med-anders-agger-2/
indefra-med-anders-agger-10-10

Sundhedsmagasinet:
https://www.dr.dk/tv/se/sundhedsmagasinet/sund-
hedsmagasinet-3/sundhedsmagasinet-demens-1

Viden til demensvenner, Alzheimerforeningen.
https://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/vid-
en-til-demensvenner/

Projekter
Projekt “Tid til at være ung”
https://www.alzheimer.dk/aktiviteter/tid-til-at-
vaere-ung-projekt-for-boern-og-unge/projekt-tid-til-
at-vaere-ung/

Kahoot Quiz
Quiz-link:
https://create.kahoot.it/share/demens-imens-7-
10/1026f8ef-493d-4179-953e-4977e0771925

Sådan Kahoot-quizzer I om demens på klassen
Start med at åbne quiz-linket på din egen computer. 
Når siden er åbnet, skal du klikke på knappen med tek-
sten “Play as guest” eller bare “Play”, hvis du har prøvet 
Kahoot før og er logget ind. Vælg “Classic” eller “Team 
mode”, alt efter om eleverne skal svare hver for sig eller 
sammen i hold.

2. Nu kommer der en 6-cifret kode (Game PIN) op på 
skærmen/projekteren, den skal eleverne bruge til at 
hoppe ind og deltage i quizzen. På elevernes iPads, 
computere eller telefoner skal de gå ind på www.ka-
hoot.it - Her skal de indtaste den 6-cifrede kode i feltet 
“GAME PIN”. Herefter indtaster eleverne deres navn og 
trykker “OK, go”.

3. På din egen skærm kan du selv følge med i, hvor 
mange af eleverne eller holdene der har trykket “Ok, 
go” og dermed er klar til, at du starter quizzen. Det gør 
du - når alle eleverne er klar - ved at klikke på “Start” i 
højre side af skærmen. 

4. Nu bliver spørgsmålet vist på din skærm/klassens 
projekter sammen med svarmulighederne, som er 
markeret med rød, blå, gul og grøn. På elevernes egne 
skærme kan de kun se og trykke på en af de fire farver, 
som svarer til svarmulighederne på din skærm/pro-
jekteren. Når alle elever har svaret, eller tiden er gået, 
bliver det rigtige svar afsløret. Herefter kan du klikke på 
“Next”, for at gå videre til pointtavlen og “Next” igen for 
at gå videre til næste spørgsmål.

5. Sådan fortsætter I, til I har været igennem alle 
spørgsmålene og til sidst kan kåre en vinder. Eleverne 
får point for at svare rigtigt og bonus-point for at svare 
rigtigt flere gange i træk. Rigtig god fornøjelse.

Øvrigt materiale 
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https://litteratursiden.dk/anmeldelser/tarkovskijs-heste-af-pia-tafdrup  
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