
Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Sådan gør du
1. Diskuter ud fra jeres viden om 

sammensætningen af den danske befolkning, 
hvilke kommuner i Danmark der kunne have 
enten en høj eller en lav andel af ældre – og 
hvorfor. 

2. Gå ind på Danmarks Statistik http://kortlink.
dk/ya4g og find jeres egen kommune.

3. Forklar for hinanden hvordan 
befolkningspyramiden skal aflæses.

4. Sammenlign en kommune uden universiteter 
evt. jeres egen med en kommune med 
universiteter som ex København, 
Odense eller Århus.

Undersøge

Materiale pr. elev
• Computer med adgang til 

Danmarks Statistik.

Mål med øvelsen 
I denne øvelse skal I undersøge, hvilke 
områder i Danmark der i fremtiden kan blive 
størst behov for at anvende teknologiske 
løsninger til at hjælpe ældre mennesker i 
det daglige.
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Sundheds- 
og velfærdsteknologi

Undersøge

http://kortlink.dk/ya4g
http://kortlink.dk/ya4g


Sammenlign befolkningspuramider for to kommuner med fokus på aldersgruppen 20-30 år.
i vælger selv de to kommuner.

Fokuser nu på aldersgruppen 66+ og procentsatsen (pct) til højre i billedet.
Vælg 2 kommuner, hvor der er stor forskel i procentsatsen. (fx Århus og Ærø)

Navn på kommune i provinsen uden 
universitet Navn på universitetskommune

Beskriv formen på befolkningspyramiden for de 20 - 30 årige for de to byer.

Hvordan kan I forklare den befolkningsudvikling i de to kommuner.

Navn på kommune med lav andel 
af personer over 66+ (fx Århus).

Navn på kommune med høj andel 
af personer over 66+ (fx Ærø).

PCT: PCT:
Hvordan kan I forklare den store forskel i befolkningsudviklingen?

Hvilken udfordring giver det denne 
kommune?

På hvilken måde kan teknologi være en 
hjælp til den ældre og til kommunen?
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Sådan gør du

Undersøg statistikken over tildelt hjemmepleje, og 
diskuter hvad det mon betyder for anvendelse af
teknologiske løsninger? http://kortlink.dk/ya58

1. Hvilken sammenhæng og hvilke konsekvenser 
er der, når der bliver flere ældre, samtidig med, 
at de får tildelt færre timer til hjemmepleje? 

2. Hvilke velfærdsteknologier findes, hvilke 
benyttes af de ældre og hvilke burde udvikles, 
hvis levevilkårene skal opretholdes? 

3. Hvorfor er der mon forskel på tildelte timer 
i hjemmeplejen, når man sammenligner 
regionerne? 

4. Hvilke robotteknologier kunne udvikles, hvis de 
ikke allerede findes? 

5. Selvom der er kommuner, hvor andelen af 
ældre ikke er så stor, så er det en generel 
tendens at andelen af ældre i Danmark stiger. 
Indsæt befolkningspyramiderne fra Danmark, 
Uganda og Japan herunder: Benyt fx Globalis.
dk, www.globalis.dk/Lande 

6. Hvilken befolkningspyramide har mest lighed 
med Danmarks? 

7. Undersøg om det pågældende land arbejder 
med teknologi til at løse udfordringen med 
den stigende andel af ældre. Beskriv nogle 
løsninger som I mener, at vi kan lade os 
inspirere af i Danmark.

Læs mere...

Læs artiklen her og uddyb gerne

http://kortlink.dk/ya58
http://Globalis.dk
http://Globalis.dk
http://www.globalis.dk/Lande
https://www.berlingske.dk/business/japanske-robotter-skal-hjaelpe-danmark



