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Introduktion til emnet

Selvmordsadfærd og
selvskadende adfærd
Forebyggelse af selvmordsadfærd og selvskadende adfærd
– har det relevans i folkeskolen?
Selvmordsadfærd og selvmordsforsøg har et ikke uvæsentligt omfang i Danmark – flere mister livet ved selvmord end
ved trafikulykker. Hver dag forsøger cirka 20 personer at begå selvmord, ca. 2 af forsøgene ender ud som fuldbyrdet
selvmord. På trods af de høje tal er selvmordsraten næsten halveret herhjemme siden 1980, men blandt helt unge ses en
stigende tendens til selvmordsadfærd. Der er således sket en stigning på 414 % i antallet af unge, der forsøger selvmord
i perioden 1990-2004. Det er især blandt unge piger, at der er mange selvmordsforsøg. Pigerne selv begrunder det med
kærestesorger, udseendet, mangel på kontakt med forældrene og mobning. Forskerne begrunder det med de mange
skilsmisser, ustabile familieforhold, moderne livsstil som fokuserer på udseendet, at de unge skal træffe mange svære valg
og at de fleste unge endnu ikke har ”træning” i at klare livskriser. Men fælles for unge med selvmordsadfærd er, at deres
generelle trivsel er utrolig dårlig, de føler mindreværd og føler sig ensomme og oversete. Samme baggrund kan findes hos
det stigende antal unge, som udøver selvskadende adfærd, ofte i form af cutting. Det anslås, at ca. hver 6. pige har udøvet
selvskadende adfærd (Zøllner, Lilian: "Unges mistrivsel", 2002, www.selvmordsforskning.dk). En stor del af eleverne vil
således møde selvskadende adfærd og/eller selvmordsproblematikken i deres nærmeste omgivelser, og det har derfor stor
relevans at arbejde med temaet i folkeskolen. Et undervisningsforløb om (mis)trivsel, selvmordsadfærd og selvskadende
adfærd kan bidrage til, at både unge med alvorlig livskrise og de unge, der er omkring dem, får refleksionsrum og mulighed
for at sætte ord på tanker og følelser og bliver opmærksomme på, hvordan og hvor der kan hentes hjælp. Italesættelse
og undervisning omkring selvskadende adfærd og selvmordsadfærd vil bidrage til at klæde de unge på til at håndtere
problemstillingen konstruktivt og styrke elevernes handlekompetence både i forhold til sig selv og i forhold til kammerater,
som de er vidende om, trives dårligt og måske udøver selvskade eller går med selvmordstanker.
Lærerens rolle i forhold til unge med dårlig trivsel og selvmordsrisiko
Den rolle, en lærer spiller i forhold til en elev med selvmordsrisiko, vil aldrig være af terapeutisk karakter, og som sådan vil
en egentlig problemløsning for den unge heller ikke være en lærers opgave. Men der, hvor man som lærer kan gøre en
forskel og bidrage til mestring af en svær livssituation, er ved at spotte den unge, der trives dårligt og vise, at man bekymrer
sig – at der er én, der bekymrer sig – ved at tale med den unge og anvise forskellige tilbud og alternative handlemuligheder.
Desuden kan man som lærer være med til at forebygge selvmordsadfærd gennem undervisningen ved at lade klassen
arbejde med problemstillingen og give de unge indsigt, redskaber og handleanvisninger til at håndtere problemet både i
forhold til sig selv og i forhold til kammerater, som udviser selvmordsadfærd eller risiko for selvmordsadfærd.
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Man skal som underviser være meget opmærksom på, hvordan man arbejder med selvmordsproblematikken og
gøre sig overvejelser omkring, hvordan man vil handle. Det er en central del af selvmordsforebyggelsen at italesætte
selvmordsadfærd og selvmordstanker. WHO opstiller en række anbefalinger for, hvordan man kan italesætte
selvmordsadfærd, så det får størst mulig forebyggende effekt (www.selvmordsforskning.dk > Presse). Nedenfor
gengives et relevant uddrag:
Det frarådes
_ at anvende fotos eller afskedsbreve
_ at gengive konkrete beskrivelser af selvmordsmetoder
_ at bruge formuleringen "det lykkedes at begå selvmord"
_ at angive forenklede årsagsforklaringer
_ at give nogen skylden for selvmordet
Det anbefales
_ at fremhæve alternativer til selvmord, d.v.s. konstruktive løsninger på problemer
_ at arbejde med signaler og risikofaktorer på selvmordsadfærd (se nedenfor)
_ at oplyse om telefonrådgivninger og lokale henvendelsesmuligheder
Det er afgørende, at der er en bevidst lærerstyring igennem hele undervisningsforløbet, hvor der tages højde for
ovenstående, og hvor læreren hele tiden har en klar oplevelse af, hvad der foregår. Dette for at undgå, at der udspiller
sig parallelforløb i klassen, som giver plads for destruktive holdninger, og hvor selvmordsadfærd gøres interessant
og tiltrækkende. Desuden er det vigtigt, at læreren konsekvent giver udtryk for den holdning, at selvmord aldrig er
en udvej.
Faresignaler og risikofaktorer - kan selvmordstruede unge spottes?
Hvilke tegn kan der være på selvmordsrisiko og manglende livslyst hos en ung? Et selvmordsforsøg kommer sjældent
som lyn fra en klar himmel. Oftest vil den unge have givet nogle hints til omgivelserne om, at der er noget galt, og at
han eller hun er ked af det (Langhoff, Pia: "Signaler på selvmordsadfærd", 2003). Mange dansklærere vil opleve, at
en elev begynder at skrive om selvmord i sin stil. Det skal tages som et alvorligt signal, som læreren skal gribe fat
i ved direkte at tale med den unge og spørge, om han/hun selv overvejer at begå selvmord. Men der er også langt
mere indirekte tegn på dårlig trivsel og selvmordsrisiko, som man som professionel voksen skal reagere på. Typiske
faresignaler kan være, at en elev (www.livslinien.dk > "Hjælp til opgaveskrivning"):
_ trækker sig tilbage fra kammeraterne
_ isolerer sig
_ er præget af håbløshed
_ virker ligeglad med ting, som han eller hun ellers går højt op i
_ ændrer adfærd fra at være glad og aktiv til at virke trist, uglad og indadvendt over en længere periode eller bliver
opfarende, aggressiv eller voldelig
_pludselig forsømmer sit udseende
Langt størstedelen af de unge, der begår selvmord, har ikke været indlagt og har ikke en psykiatrisk diagnose. Det er
unge, som vi møder i skolen, til fritidsaktiviteter og i klubber. Mange unge oplever ind i mellem et kort tankestrejf om
selvmord, men de unge, hvor tankerne vender tilbage flere gange, har større risiko for et selvmordsforsøg. Center for
Selvmordsforskning giver følgende belastende faktorer, som kan øge risikoen for, at unge forsøger selvmord (Zøllner,
Lilian: "Unges selvmordsforsøg og selvmordstanker", 2002):
_ Hvis den unge har haft tidligere selvmordsforsøg
_ Hvis der har været selvmord i familien
_ Unge, som har været udsat for omsorgssvigt, fx vold, incest eller anbringelser uden for hjemmet
_ Hvis den unge er eller har været udsat for ydmygende krænkende adfærd, herunder mobning
_ Sociale problemer i familien, hvis forældrene fx er langtidsledige eller bliver skilt
_ Manglende sociale kontakter, dvs. unge som hverken har andre børn eller voksne at tale med, men også unge, som
er voksenorienterede og udelukkende taler med andre voksne end forældrene (lærere, trænere osv.)
Man skal tillige være opmærksom på, at selvmordsadfærd har en vis smitteeffekt. Iflg. Livslinien er det sådan, at hvis der
er én i en klasse, der forsøger at begå selvmord med piller, så er der reel fare for, at andre i klassen også vil forsøge!
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Unge, der har forsøgt selvmord, anfører, at der ofte vil være en udløsende årsag til selvmordsforsøget, som kan være svigt
fra ven eller veninde, manglende selvværd, kæresten slog op, egen sygdom, forældres død og mobning. Dette skal dog
ikke ses som den eneste årsag, ofte vil der være flere problemer, som har optrådt over en længere periode i den unges liv,
og den udløsende årsag er således blot det, der får bægeret til at flyde over og får alt til at virke uløseligt (Zøllner, Lilian:
"Unges selvmordsforsøg og selvmordstanker", 2002).
Handleanvisninger i forhold til risiko for selvmordsadfærd hos en ung
Center for Selvmordsforskning opstiller følgende råd til, hvordan man kan handle, hvis man erfarer, at en ung er
selvmordstruet (Langhoff, Pia: "Signaler på selvmordsadfærd", 2003). Først og fremmest gælder det om at tage
faresignalerne alvorligt samt være til stede og give den unge sin støtte.
_ Spørg direkte: Tænker du på at tage dit liv? Tal åbent, ikke indirekte
_ Lyt, lad den anden fortælle om, hvordan han har det
_ Undgå at moralisere eller fordømme
_ Prøv at forstå og giv udtryk for, at du forstår eller ønsker at forstå, hvordan den anden føler
_ Undgå formaninger og gode råd
_ Fremhæv, at problemerne kan løses, og at det er muligt at få hjælp
_ Sørg for at inddrage professionel hjælp, hvis du føler, at det er nødvendigt
Selvskade
Selvskadende handlinger indebærer en intention om at skade sig selv, men ikke nødvendigvis en intention om at dø.
Tværtimod kan man sige, at unge skærer i sig selv for at kunne leve. Selvskadende handlinger adskiller sig også fra
selvmordsforsøg ved, at der kan opstå afhængighed, og at de unge ofte gentager handlingen. Selvskade er en symptomatisk
adfærd, hvor den unge gennem selvskadende handlinger vil overføre en indre psykisk smerte til en fysisk smerte, dvs.
selvskaden bliver brugt til at udholde nogle voldsomme følelsesmæssige spændinger. Måden at udøve selvskade kan
variere meget, fra at indtage skadelige stoffer eller fx alkohol med det formål at skade sig selv, til at brænde sig med
cigaretgløden eller skære i sig selv. Det ”at skære sig” benævnes også cutting, og er den hyppigst forekommende metode
til selvskade. Når en ung har selvskadende adfærd og fx skærer sig selv i armen eller på benene med en skarp genstand,
vil det som oftest være med ubetydelig risiko for at dø, men selvmord kan være næste skridt i en selvdestruktiv udvikling,
og selvskade skal derfor ses som en risikofaktor for et evt. senere selvmordsforsøg. Det er vigtigt at være opmærksom på,
om samtalen med eleverne drejer sig om selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg.
Nogle unge vil gerne fortælle om deres selvskadende handlinger og om de problemer, der ligger bag. For andre er der tale
om en privat handling, som det er svært at åbne op omkring. Nogle unge ved ikke selv, hvorfor de skader sig, og for mange
unge er selvskaden forbundet med skamfølelse, selvbebrejdelser og bekymringer for, om de selvskadende handlinger
betyder, at 'jeg er ved at blive skør'. Det kan derfor være svært at komme til at tale med den unge om selvskaden, men det
er vigtigt, at den voksne ikke er bange for at italesætte muligheden af, at den unge er selvskadende og husker at spørge,
hvis man har mistanke. Også at spørge, hvad den unge har brug for af hjælp. Der ligger et vigtigt stykke arbejde i at hjælpe
den unge til at bryde hemmeligholdelsen og skabe mulighed for, at vedkommende kan få hjælp – professionelt eller fra
pårørende (Zøllner, Lilian: "Centrale begreber inden for selvskadende adfærd", 2006; Zøllner, Lilian. "Unges (mis)trivsel",
2002; Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade: www.spiseforstyrrelser.dk).
Selvmordsadfærd og selvskade som et tema i undervisningen
– er det i overensstemmelse med læseplanerne?
Dette undervisningsmateriale tager afsæt i formål samt trin- og slutmål for det obligatoriske emne Sundheds- og
seksualundervisning og Familiekundskab. Men også danskfagets trin- og slutmål tilgodeses gennem undervisningen.
Der tages for en stor del udgangspunkt i skrevne tekster, først og fremmest kortprosa og læserbreve, som især
bearbejdes gennem samtale og dialog, hvor eleverne mundtligt giver udtryk for følelser, tanker, erfaringer og viden,
ligesom de skal lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til de andre i gruppen. Desuden indgår
skriftlige opgaver, hvor der skal formuleres holdninger og følelser, og der skal refereres og gøres notater. Udover at
bidrage til danskfagets mål er arbejdet med dette materiale også et bidrag til at understøtte skolens forpligtelser i
forhold til elevens alsidige personlige udvikling, jf. faghæfte 24.
Ifølge fagformålet skal sundhedsundervisningen give eleverne indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, den skal
knyttes til elevernes egne erfaringer og medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte
i udvikling af identitet. Undervisningen skal også bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for at tage kritisk stilling og
handle for at fremme egen og andres sundhed. Et tema omkring selvdestruktion (selvmord eller selvskade) vil bidrage til
opfyldelse af formålet og slutmålene på flere punkter (Faghæfte 21: "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab):
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Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,
der sætter dem i stand til at:
_ gøre rede for baggrund og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer
_ beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet
_ gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for sundhed, seksualitet og familieliv
_ gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den enkelte og for fællesskabet
_ analysere forestillinger om det gode liv
_ vurdere alternativer for den enkelte og for fællesskabet
_ fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder
_ forudsige barrierer i arbejdet med løsnings- og handlemuligheder
Succeskriterierne for undervisning på baggrund af dette materiale er:
_ at få kontakt til unge i risiko for selvmordsadfærd
_ at de unge begynder at reflektere, diskutere og handle konstruktivt i forhold til egne og kammeraternes evt.
selvmordstanker og –adfærd
_ at de unge ved, hvor de kan henvende sig, hvis de selv har selvmordstanker eller kender til andre, som har det

Den pædagogiske og didaktiske tilgang til et tema om
selvmordsadfærd og selvskadende adfærd
Selvmordsadfærd og selvskadende adfærd er et sårbart emne at beskæftige sig med i undervisningen. Det ligger i
gråzonen mellem det private og det sociale, det er et emne, der involverer følelser, og kan af eleverne opleves som
både frastødende og tiltrækkende. For at sikre en seriøs og hensigtsmæssig elevtilgang til emnet, må der være høj
grad af lærerstyring i forløbet, både når der arbejdes i grupper, og når der arbejdes fælles på klassen. Det er vigtigt, at
læreren sørger for at fastholde saglighed som fokuspunkt for emnet, og at omstændighederne omkring selvmordsrisiko
og selvskadende adfærd fremhæves frem for selve handlingen, og hvordan man kan tage sig eget liv. Dette for at undgå
eller nedsætte risikoen for negativ inspiration, som kan opstå hos særligt udsatte, når man arbejder med temaet. Disse
betragtninger danner også grundlag for det tekstvalg, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af dette materiale.
Materialet er bygget op omkring fire didaktiske omdrejningspunkter, som vurderes at have særlig betydning i den
undervisningsmæssige formidling og tilgang til et tema om selvmordsadfærd og selvskadende adfærd:
_ Faktuel viden og aflivning af myter
_ Refleksion og vurdering
_ Dialog og italesættelse
_ Konstruktive alternativer og handlemuligheder.
Ad. 1: Faktuel viden og aflivning af myter
Dette materiale indeholder forholdsvis lidt faktaviden (elevopgave 5, 6 og 2. del af elevopgave 7). Når denne del fylder
mindst i materialet, er det dels ud fra den betragtning, at eleverne altid vil kunne hente faktaviden andre steder – i
bøger, rapporter og på nettet, dels fordi det i et tema omkring selvmordsadfærd er særligt væsentligt at arbejde med
og italesætte følelser, holdninger, håndtering og handlemuligheder, hvilket ikke er fokus i en faktuel vidensformidling.
Men den faktuelle viden er naturligvis væsentlig at få med i et vist omfang, fordi den kan give eleverne en indsigt i
selvmordsadfærdens kompleksitet og problematikker og aflive forskellige myter, der måtte være, som fx at mennesker,
der taler om selvmord, ikke gør alvor af det.
Der henvises til forskellige hjemmesider i materialet, som alle er lødige og af høj kvalitet og saglighed, nogle af dem
med unge som målgruppe, andre af mere generel karakter. For det tilfælde, at klassen ikke har adgang til nettet, er
der bagest i materialet et afsnit med Faktaark, som læreren kan kopiere til eleverne. Der skal advares mod at lade
eleverne surfe frit på nettet, da der findes hjemmesider, som indeholder detaljer om selvmordsmetoder og ligefrem
opfordrer til selvmord. Desuden skal advares mod en ny tendens på nettet, der går under navnet ”Bekendelsessider”,
hvor folk skriver meget personligt i åbne rum. Det er sider, der kommer til at fremstå meget stærkt i ukommenteret og
uredigeret form.
Ad. 2: Refleksions- og vurderingsøvelser
At kunne reflektere er en værdifuld kognitiv kompetence. Det at dvæle ved en problemstilling, tænke over
sammenhængen mellem intention, handling og konsekvens, veje for og imod og komme om bagved det, der
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umiddelbart træder frem, er vigtige forudsætninger for at kunne vurdere, tage stilling og træffe konstruktive og holdbare
løsninger. Refleksions- og vurderingsudfordringer går igen i alle elevopgaverne. I Elevopgave 2, opg. 8, er der en helt
specifik vurderingsøvelse: Gevinst og Pris. Her skal eleverne overveje fordele og ulemper ved drengens handlinger.
Det er værdifuldt at erkende og få sat ord på begge sider af en handling, både den positive og den negative. Ved at
få indkredset modsatrettede følelser omkring en handling styrkes elevernes muligheder for at identificere og forstå
den ambivalens, der kan opleves i mange situationer, og herved styrkes kompetencen til at håndtere ambivalensen
konstruktivt.
Ad. 3: Dialog og italesættelse
Det at kunne sætte ord på tanker og følelser er en forudsætning for at kunne reflektere, vurdere og handle, - især når
det drejer sig om svære og tabubelagte emner som selvmordsadfærd og selvskade. Derfor prioriteres en sproglig
tilgang til emnet højt, - sproglighed både gennem tekst og tale. Som sproglig kommunikationsform prioriteres dialogen
højt. Dialogen styrker evnen til både at kunne formulere sig og til at kunne lytte, hvilket er med til at udvide horisonter,
skabe accept, respekt og anerkendelse. Dermed bliver dialogen vigtig i forhold til at klæde eleverne på til både at
turde og at kunne stille spørgsmål og drøfte problemstillinger.
Ad. 4: Konstruktive alternativer og handlemuligheder
Det er et slutmål for et undervisningsforløb på baggrund af dette materiale, at eleverne ved, at der findes alternativer
til selvmordshandlinger, og at de ved, hvor man kan hente hjælp, både som udsat og som ven til en udsat. Der
henvises til Faktaark s. 40: Her kan du få hjælp og rådgivning.
Læreren er en fagperson, som kan vise omsorg til en selvmordstruet, anvise konstruktive handlemuligheder eller
henvise og/eller følge den unge til steder, hvor den unge kan hente hjælp. I det generelle arbejde med emnet er
den mangfoldighed, der er i en klasse, værdifuld til at vise bredden i muligheder og handlinger. De fælles drøftelser
i grupper og i klassen vil bidrage til at udbrede viften af synspunkter og løsningsmodeller, og dermed også udvide
handlerepertoire - både for den enkelte og i fællesskabet. Opgaverne til de tre sagprosatekster i materialet, Elevopgave
1-3, afsluttes alle med, at klassen finder frem til fælles handleregler. Dette for at give konkrete råd og støtte til en
konstruktiv håndtering af evt. problemstillinger, som eleverne vil kunne stå i i forhold til en kammerat.
En mestringsstrategi
Som en metode til at mestre vanskelige situationer og beslutninger anvendes TOV-strategien (Friis, Jytte & Jepsen,
Peter: "Tackling – Sundhed, Selvværd, Samværd", 2007) i materialet. Det er en strategi, som kan hjælpe til at kvalificere
vurderings- og beslutningsprocesser. Strategien forløber over tre trin: 1) Tænk over problemet, 2) Opstil mulige løsninger
og deres konsekvenser og 3) Vælg den/de bedste løsning(er), - dvs. løsninger, der giver de bedste resultater eller de
mindst dårlige konsekvenser. TOV-strategien introduceres og øves i Elevopgave 8 og indgår desuden i elevopgave 9,
og den vil være relevant at bruge i mange andre sammenhænge i materialet.
Fiktionstekster
Fiktionstekster danner et godt afsæt til en fri og undersøgende refleksiv tilgang til problemstillinger. Fiktionsteksterne
giver eleverne mulighed for at distancere sig, fordi man taler om ”3. person” og kan bevare en anonymiseret tilgang.
Desuden oplever eleverne, at det er ”uforpligtende” at tale om noget, som ”kun” er fiktion, og der er vide forståelsesog tolkningsrammer, som giver plads til hver enkelt elev med de erfaringer og den baggrund, han/hun måtte have.
Fiktionsteksterne, som anvendes i materialet, er udvalgte kortprosatekster fra bogen ”Grænsebørn” af Bent Haller.
Cases
I materialet indgår fire cases, heraf tre i form af læserbreve (Elevopgave 8-10), den fjerde i form af et interview i
artikelform (Elevopgave 7). Brug af cases i undervisningen rummer mange pædagogiske kvaliteter. De engagerer
eleverne, fordi de har ægthed og opleves relevante, de giver gode identifikationsmuligheder, og eleverne bliver
selv ”eksperter”, når de skal give råd til personerne i casen. Samtidig giver cases, ligesom fiktion, mulighed for en
anonymiseret tilgang, idet der tales i 3. person. De fire cases i materialet er valgt ud fra en bevidsthed om, at de skal
rumme optimisme og handlemulighed samt sætte fokus på omstændighederne omkring selvmordsadfærd frem for
at sætte fokus på handlingen. Desuden er de valgt ud fra et ønske om, at de skal kunne virke handleanvisende for
den unge, der måtte blive konfronteret med den problemstilling, at en kammerat eller ven har selvmordstanker eller
snakker om at forsøge selvmord.
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De 3 læserbreve er forfattet af forfatterne til dette materiale, mens det er Livslinien, der har givet svarene. Det er vigtigt
at gøre eleverne opmærksomme på, at det er fiktive spørgsmål og svar, så eleverne ikke bliver bekymrede for selv at
blive offentliggjort, hvis de henvender sig til Livslinien.
Materialets opbygning og tilrettelæggelse af undervisning
Materialet henvender sig til 7.-10. klasse. Det består af tre dele: 1) Introduktion og vejledning til læreren, 2) Elevopgaver,
som er kopisider og 3) Faktaark, som både kan anvendes af læreren og kopieres til eleverne.
Materialet er opbygget med en progression, som bevæger sig fra fiktion (Elevopgave 1-4) over sagprosa (Elevopgave
5-7) til cases i form af interviewartikel (Elevopgave 7) og læserbreve (Elevopgave 8-10). Det anbefales at opretholde
denne progression, uanset om man ønsker at arbejde med hele materialet eller vil plukke i det. Hvis man vil begrænse
forløbet og plukke i materialet, kan man vælge kun at arbejde med fiktionsteksterne, men ønskes der et bredere
genrearbejde, tilrådes det at arbejde med mindst én af fiktionsteksterne, inden man går over til sagprosaen og derfra
videre til cases, hvoraf man igen kan plukke og tage en eller flere.
Erfaringer fra anden elevinvolverende livsstils- og trivselsundervisning viser, at det fungerer bedst for eleverne at arbejde
med emnet et par timer ad gangen frem for at lægge det som fulde dagsprogrammer i fx en temauge.
Projektopgaven
Selvmordsadfærd er et tema, der ofte optager navnlig piger i overbygningsklasserne, og der vil typisk være én eller
flere, der vælger det som tema for deres projektopgave i 9. klasse. Temaet tilrådes ikke som projekttema, fordi sårbare
elever her får mulighed for at bore sig dybere og dybere ind i en livstrist verden uden at få anvist alternativer eller
udveje, og ofte uden at få drøftet de spørgsmål og følelser, der rejser sig, med en voksen. Hvis der alligevel er elever i
klassen, som vælger at lave en selvstændig opgave om selvmordsadfærd, tilrådes det, at de henvises til materialet fra
www.livslinien.dk, hvor eleverne kan trykke sig ind på "Hjælp til opgaveskrivning". Her gøres der meget ud af at anvise
rådgivningsmuligheder. Desuden skal det foreslås at give eleverne en kopi af Elevopgave 11, hvor der oplistes en række
materialemuligheder. Dette for at henvise til lødige og saglige hjemmesider om emnet. Desuden er det vigtigt, at man
som lærer er meget opmærksom på evt. faresignaler fra den/de elever, som har en særlig interesse i emnet, og at man
taler med eleven om, hvorfor netop dette emne tiltrækker. Det vil også være relevant, at man, ikke mindst efterfølgende,
er opmærksom på, hvad arbejdet kan have sat i gang af tanker og holdninger hos eleven.
Denne introduktion til undervisning i emnet selvmordsadfærd og selvskade kan suppleres med viden fra de hjemmesider
og bøger, der henvises til.
Er der spørgsmål til materialet, er man velkommen til at kontakte undertegnede. Også forslag og kommentarer til
materialet er meget velkomne!
De bedste ønsker for undervisningen!
Jytte Friis
sundhedspædagogisk konsulent

Kari Højbjerg
Projektleder på PULS

Center for undervisningsmidler
University College Vest
Mail: jytte.friis@ucvest.dk
Tlf.: 72 15 97 41

Center for Sundhedsfremme
Varde Kommune
Mail: sundhedsfremme@varde.dk
Tlf.: 79 94 60 60
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Vejledning
I det følgende gives en side-for-side-vejledning til, hvordan der kan
arbejdes med teksterne og opgaverne på siderne med elevopgaver. En
mere overordnet vejledning samt pædagogiske overvejelser og synspunkter findes i introduktionen s. 1-10.
Undervisningen i fiktionsteksterne Elevopgave 1-3 kan bygges op på to måder: 1) Klassen deles i grupper, som arbejder
med samme fiktionstekst samtidig. Klasseopsamlingen foregår da som beskrevet i lærervejledningen. Eller 2) Klassen
deles i grupper, som arbejder med hver sin fortælling, evt. arbejder 2 grupper med samme fortælling. Klasseopsamlingerne
foregår da som en drøftelse mellem den enkelte gruppe og læreren eller mellem de to grupper, der har arbejdet med
samme fortælling. Denne tilrettelæggelse af undervisningen kræver en velfungerende klasse, hvor eleverne kan arbejde
selvstændigt, og hvor de kender hinanden godt og har det rart med hinanden. Når alle grupperne er færdige med
opgaverne, fremlægger de et resume af arbejdet for hele klassen, og de bearbejdede fortællinger drøftes.
Er der blevet arbejdet med alle tre fortællinger i klassen, afsluttes med Elevopgave 4, Sammenstilling af de tre fortællinger,
af alle i klassen – fælles eller i grupper.

Elevopgave 1

(Opgaven findes på side 18 til kopiering)
Smerten af Bent Haller. Grænsebørn side 23.
Skønnet tidsforbrug: 2-3 lektioner. Der veksles mellem klasseundervisning og gruppearbejde, en del af gruppearbejdet
splittes yderligere op i opgaver, der skal løses parvis. Gruppestørrelse: 4-6.
Temaet i ”Smerten” er selvskadende adfærd, nærmere bestemt cutting – samt en dyb, dyb ensomhedsfølelse, afmagt
og mistrivsel hos drengen i fortællingen. I klassens arbejde med temaet tages der udgangspunkt i teksten. Efterhånden
bevæger arbejdet med temaet sig fra fiktion til virkelighed, men hele tiden med fokus på 3. person – ”de andre”. Dette for
at elever, som selv har eksperimenteret med eller af og til udsætter sig selv for cutting, ikke føler sig udstillet med deres
problem eller føler sig gået for tæt på, og derved kunne vælge at lukke af for drøftelserne eller udeblive fra undervisningen.
Iflg. Center for Selvmordsforskning har ca. hver 6. pige forsøgt at skade sig selv, enten ved cutting eller ved anden form for
selvskade, og ca. hver 20. dreng har forsøgt selvskade. Læs om selvskade s. 6 og på de anviste hjemmesider nedenfor.
ad 1-3. Eleverne skal starte med at reflektere over adfærden – hvorfor skærer drengen sig, hvordan føler man det som den
person, der skærer sig selv, og hvordan tackles og opfattes det af de nærmeste omgivelser, her forældrene og familiens
læge, og hvorfor? Refleksionerne munder ud i gendigtning af drengens situation, sådan som det opleves fra forskellige
synsvinkler.
ad 4. Her sættes rammen for en klassedialog om drengen og hans situation og følelser, og hvorfor han skærer sig, samt for
drøftelser af hvordan forældrene reagerer og håndterer deres drengs handlinger og dårlige trivsel, og hvorfor de handler,
som de gør.
ad 5-7. Eleverne foretager en vurdering af, hvad der videre vil/kan ske i drengens tilfælde. Desuden skal eleverne reflektere
og give en vurdering af, hvad der skal til, for at drengens historie kan få en positiv udgang – dvs. hvad skal der til for at
skæreriet ophører? Snak om, hvad der kan gøre ked af det, og hvad der kan gøre glad, og sæt fokus på drengens isolation
fra forældrene (og venner?), og hvordan den kan brydes.
ad 8. Eleverne skal opsøge faktuel viden om cutting og selvskadende adfærd. Der henvises til fire hjemmesideadresser,
www.selvskade.dk, som er en hjemmeside fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade, http://cutting.ambience.dk og www.dr.dk/stopselvmord, som begge er hjemmesider under Danmarks Radio med henvisninger til Livslinien.
dk og www.tagansvar.dk, som er udviklet af Århus Kommune. Alle sider er af høj kvalitet og lødighed, de tre første er udformet med unge som målgruppe. Hvis det af praktiske grunde er problematisk at lade klassen arbejde med vidensøgning
på nettet, kan man i stedet kopiere Faktaarket s. 38 og uddele til eleverne.
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ad 9-10. Eleverne arbejder her med handlemuligheder i forhold til selvskadende adfærd hos jævnaldrende kammerater.
Her anbefaler sagkundskaben især to ting: 1) at vise respekt ved at lytte og lade personen tale, og 2) at henvise den
unge til en voksen, som kan vise omsorg og tage affære, enten i skolen (klasselærer, AKT-lærer ell. andre) eller den
unges netværk (familie og bekendte) eller en professionel fagperson, som kan være en sundhedsperson, fx skolens
sundhedsplejerske, en skolepsykolog eller en telefonrådgivning (se Faktaark s. 40).

Elevopgave 2

(Opgaven findes på side 19 til kopiering)
Tunnel af Bent Haller. Grænsebørn side 14.
Skønnet tidsforbrug: 2-3 lektioner. Der veksles mellem klasseundervisning og gruppearbejde. Gruppestørrelse: 3-4.
I ”Tunnel” møder vi en dreng, som er blevet udfordret og i den grad har udfordret sig selv (og/eller sine nærmeste?) ved
farefuld risikoadfærd i form af en livsfarlig leg – at cykle gennem en befærdet tunnel med bind for øjnene. Er denne adfærd en moderne form for manddomsprøve, er det et råb om hjælp fra en dreng, der føler sig overset og ubetydelig, er
det et krampagtigt forsøg på at ”være nogen” og blive del af et fællesskab, eller er det en håbløs kamp for anerkendelse?
Eller måske lidt af det hele? Det er op til den enkelte læser at vurdere – og svaret vil formentlig afhænge af læserens eget
ståsted og erfaringer. Lad der være plads til det, når I drøfter fortællingen i klassen.
I arbejdet med fortællingen kan man vælge også at lægge vægt på symbolikkens betydning. Tekstens titel ”Tunnel”
rummer associationsmuligheder til tunneloplevelser, eller nærdødsoplevelser, men også til begrebet ”tunnelsyn” eller
”tunneltilstand” – at man ser og oplever verden i et meget snævert perspektiv uden udsyn til siderne og blik for de
muligheder, der ligger her. Desuden kan der arbejdes med symbolik i forhold til, at drengen under sin livsfarlige leg har
bind for øjnene – så at sige handler i blinde. Der spørges ikke ind til symbolske betydninger i elevopgaverne – det er op
til underviseren at sætte fokus på symbolikken, enten i gruppearbejdet eller i den fælles gennemgang, hvis det ønskes
prioriteret.
ad 1: lad eleverne opleve denne fortælling ved at lytte. Bed en elev om at forberede sig på oplæsningen eller læs selv
fortællingen for klassen.
ad 2-7: eleverne reflekterer over drengens situation og handling. Hjælp eleverne til at have blik for detaljerne i fortællingen, når de skal gøre rede for, hvad der er sket og give deres karakteristik af drengen og stille ham spørgsmål. Hvorfor
var det spændende? Hvorfor ville han prøve det igen og igen? Hvorfor ligger han med benet oppe? Hvem er ”de gamle”,
og hvorfor skal de ikke vide noget? Hvad mener han med, at han har det ”fint nok”? osv. Fokuser på drengens eneste
spørgsmål i fortællingen: ”Var han ikke?” som det, der afslører en tvivl hos drengen og en åbning over for at ændre adfærd. Gennem klassedialogen udveksler eleverne tanker, spørgsmål og synspunkter.
ad 8: gevinst og pris. Med denne øvelse vurderer eleverne drengens risikoadfærd. Del tavlen med en lodret linje, så der
opstår to felter og giv de to felter overskrifterne ”Gevinst” og ”Pris”. De to felter deles igen med en vandret linje, så tavlen
nu er delt i fire felter. Spørg eleverne om, hvilke gevinster drengen synes, han får ved at gøre det, han har gjort – altså
hvad han synes, han opnår ved det – og den pris, drengen synes, han betaler for at gøre det, han har gjort – altså de
omkostninger og ulemper, han synes, han udsætter sig selv for og skriv elevernes svar på tavlen i de to øverste felter.
Alle svarene skal kunne dokumenteres i teksten. Spørg derefter eleverne om, hvilke gevinster og hvilken pris eleverne
tillige kan se, der er ved drengens adfærd, og skriv deres svar i de to nederste felter på tavlen. Er der konsekvenser, som
drengen overser eller fortrænger, og hvorfor?
ad 9: fokus på vurdering og konstruktive alternativer. Lad klassen drøfte, diskutere og inspirere hinanden til at få øje på
alternativer. Der skal ikke være enighed, men mangfoldighed…. Skriv forslagene op på tavlen.
ad 10: refleksion og dialog i forhold til at forstå og gennemskue de drenge, som står bag den farlige leg. Hvorfor gør de
det? Hvad vil de gerne opnå? Gå evt. dybere og spørg til, hvad der mon er deres historie?
ad 11-12: refleksion, vurdering og italesættelse af handlemuligheder i forhold til at gribe ind overfor risikoadfærd blandt
jævnaldrende. Handlemulighederne skrives op på tavlen, og klassen bliver enige om ca. 3-5 af dem som gode, fælles
handleregler.
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Elevopgave 3

(Opgaven findes på side 20 til kopiering)
Slut af Bent Haller. Grænsebørn side 30.
Skønnet tidsforbrug: 2-3 lektioner. Der veksles mellem klasseundervisning og gruppearbejde. Gruppestørrelse: 3-5.
I ”Slut” optræder en dreng og hans mor. De to har et uharmonisk forhold, præget af morens totale dominans. Moren ønsker fuld kontrol over drengen, og drengen ønsker frihed til at være. Moren mangler indhold i sin tilværelse og har behov
for, at drengen fylder tomrummet, at han har ”tid til at snakke”, - ”du ved ikke, hvordan det er at gå her”. Hun påfører
drengen skyld og dårlig samvittighed – ”Det var aldeles ikke et pensionat, han boede på.” Drengen føler sig kontrolleret
og omklamret af moren – ”Sådan var der så meget, men det ville hun have en forklaring på. Igen.”, - men hun ved ikke
meget om hans liv, og interesserer sig måske heller ikke for det – ”Og det kunne vel være lige meget, om det var Jonas
eller Christian, han var sammen med, hun kendte ingen af dem.” Drengen er konfliktsky – i alt fald gør han ikke modstand
eller oprør mod morens dominans. Han har et ønske om at slippe væk, som han ikke er i stand til at konfrontere hende
med, da han kommer hjem. I stedet giver han udtryk for sin fortvivlelse i en sms. Hvad der ligger i slutreplikken ”Om to
minutter er jeg væk”, kan vi ikke vide. Er det et ønske om at dø? Er det et direkte selvmordsforsøg? Eller en trussel om
selvmord? Eller handler ”væk” om flugt? Flygter han, eller drømmer han om at flygte – væk fra moren? Og hvad er det,
der er ”slut”? Lad det være op til den enkelte at tolke på fortællingens udgang.
ad. 1: lad eleverne læse fortællingen indenad. Giv ro og god tid.
ad 2-4: lad eleverne reflektere over stemningen hos de to personer i fortællingen. Lad dem beskrive personerne med
tillægsord ud fra, hvordan de oplever teksten. Lad dem beskrive forholdet mellem moren og drengen med deres egne
ord, også ud fra deres oplevelse og fornemmelse af teksten. Opfordr dem til at finde ting i fortællingen, som kan undre.
ad 5: opsamling på 2-3: Skriv elevernes tillægsord på tavlen. Skab yderligere refleksion og empati hos eleverne gennem en klassedialog med fokus på personernes følelser ved at stille uddybende spørgsmål – fx ”fortæl lidt mere om …”,
”hvordan mon det føles at have det sådan?”, ”hvorfor bliver drengen mon ikke vred?” og ”mon det passer, når moren
siger, at hun ikke er vred?”
opsamling på 4: fokuser på begreber som skyld, samvittighed, mistro. ”Gik hans ur forkert”, ”Han burde…”, ”han skulle
ikke bare tro…”, ”han kunne have sendt..” osv.
ad 6-7: formålet er at forstærke indlevelsen i og forståelsen for de to personer. Lad eleverne fantasere.
ad 8-9: her indgår en vurdering af de to personers ønsker til hinanden på baggrund af det kendskab, eleverne efterhånden har fået til personerne. Det vil være forskelligt, hvor dybt eleverne kigger. Lad dem besvare spørgsmålene ud fra
det, de selv får øje på.
ad 10: lad grupperne fortælle, hvad ”deres dreng” og moren har lavet, før fortællingen begynder. Er der overensstemmelse mellem gruppernes beskrivelser? Hvorfor / hvorfor ikke? Lad eleverne komme frem med deres vurderinger af de
to personers ønsker til hinanden. Hjælp dem til en dybere indsigt på baggrund af teksten, hvis de ikke er nået frem til
morens isolation og manglende livsindhold og drengens afsavn i forhold til morens manglende interesse og respekt.
ad 11: her drøfter eleverne alternativer – hvordan drengen og moren kan få et bedre forhold. Alle muligheder må komme
i spil, realistiske eller ej.
ad 12: lad eleverne diskutere og drøfte frit, hvad det er for en besked, drengen sender med sin sms. De skal ikke nå til
enighed i grupperne, men hver især skrive den forståelse ned, som de tror på.
ad 13: lad igen eleverne drøfte frit – uden at skulle nå til enighed.
ad. 14: opsamling på 11: hør elevernes bud og drøft, hvad der er muligt, hvordan det kan opnås, og hvad der evt. kan
komme i vejen for at opnå det?
opsamling på 12-13: hør elevernes forskellige opfattelser og udlægninger. Lad fortolkningen stå åben – og hver elev
have sin forståelse.
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Elevopgave 4

(Opgaven findes på side 21 til kopiering)
Smerten, Tunnel og Slut – en sammenstilling af de tre fortællinger
Skønnet tidsforbrug: 2-3 lektioner. Gruppearbejde og fælles opsamling. Gruppestørrelse: 3-5.
I sammenstillingen af de tre fortællinger er fokus på fortællingernes indhold og de sociale og trivselsmæssige problemstillinger i fortællingerne. Elevopgaverne i sammenstillingen berører ikke sproglige og genremæssige spørgsmål, som
det i et danskfagligt perspektiv også kan være relevant at undersøge.
ad 1-6: eleverne reflekterer og vurderer både problemstillinger, alternativer og handlemuligheder i dialog med gruppen.
Lav en fælles opsamling til sidst – eller lav løbende opsamling ned gennem spørgsmålene.
ad 7: lad grupperne slutte af med at lave en stor collage eller maleri/billede med inspiration fra fortællingerne.

Elevopgave 5

(Opgaven findes på side 22 - 24 til kopiering)
Selvmordsadfærd blandt unge - fakta og overvejelse
Eleverne gives en kort oversigt over omfang af selvmordsforsøg blandt unge og årsager til selvmordsforsøg. Desuden
gøres der op med en række udbredte myter omkring selvmordsadfærd. De faktuelle informationer suppleres af spørgsmål,
som skal få eleverne til at reflektere over og forholde sig informationerne. Desuden henvises til en række hjemmesider,
hvor eleverne kan hente viden og arbejde med interaktive øvelser og fortællinger. Spørgsmålene på Elevopgave 5.2 kan
man vælge at give eleverne med hjem til individuel overvejelse. Så undgår man afsmitning fra andres holdninger ind over
i første omgang, og hjemmerefleksioner giver eleverne bedre plads til følelserne i deres overvejelser. Vælger man at give
eleverne spørgsmålene som hjemmeopgave, er det meget vigtigt, at man får samlet op og talt om spørgsmålene i klassen
den følgende dag. Til lærerens forberedelse i forhold til tilgang til og håndtering af selvmordsrisiko henvises til Introduktionen
i lærervejledningen.
Elevopgave 5.3 stilles etiske spørgsmål omkring selvmordsadfærd – ”Har man ret til at begå selvmord”? Denne opgave
stiller store krav til elevernes abstraktionsniveau, og opgaven anbefales primært til 10. klasse – evt. 9. klasse. På www.
selvmordsforskning.dk kan man downloade og læse hæftet ”Selvmord. Lovgivning, etik og moral”, af Lilian Zøllner, faktaserien nr. 20.

Elevopgave 6

(Opgaven findes på side 25 - 26 til kopiering)
Hvordan kan man tackle selvmordstanker og selvmordsadfærd?
Elevopgave 6 giver råd om at tackle selvmordsadfærd og henvender sig både til den, der er udsat, og til den, der kender
en person, som er i risiko. De to vigtigste budskaber er 1) Tal om det med nogen, og 2) Søg hjælp, fx hos telefon- eller
netrådgivning, som alle kan benytte. På siden findes handleanvisninger samt kontaktoplysninger til flere rådgivningsmuligheder. Se også side 4-6 i lærervejledningens introafsnit.

Elevopgave 7 (Opgaven findes på side 27 - 29 til kopiering)
Mariahs historie
Mariah på 23 fortæller i et interview om de store problemer, hun havde i sin opvækst og tidlige ungdom, - problemer, hun
til sidst oplevede som så håbløse, at hun ønskede at dø. Selvmordsadfærden bliver beskrevet set i bakspejlet. Mariah
fortæller om, at hun har det godt i dag, og at hun ikke kunne drømme om at tage sit eget liv. Hun har lært, hvordan man
kan løse sine problemer uden at være selvdestruktiv. Desuden har hun gode råd til forældre og andre voksne omkring
selvmordstruede unge.
Eleverne bliver stillet spørgsmål, der dels sætter fokus på Mariahs problemer og på, hvad der kunne have hjulpet hende,
dels sætter fokus på Mariahs egne tanker om sine teen-ageproblemer og selvmordsforsøg, nu hvor hun er kommet godt
igennem det og har fået et godt liv. Eleverne kan se og høre Mariah fortælle sin historie på www.dr.dk/stopselvmord/fakta.
Hun er en karismatisk og livsbekræftende pige.
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VEJLEDNIG

Interviewet med Mariah følges op af et interview med en af Danmarks førende eksperter inden for selvmordsadfærd, Ida
Koch. I interviewet forklarer Ida Koch bl.a., at der er forskel på udløsende faktor for selvmordsforsøg og årsag til selvmordsforsøg. Desuden gør hun meget ud af at fortælle, hvordan man kan agere som forældre til en ulykkelig ung.

Elevopgave 8 (Opgaven findes på side 30 - 32 til kopiering)
Case: Pige, 15 år
På siden præsenteres eleverne for TOV-strategien, en strategi til at håndtere beslutningsprocesser på en konstruktiv
måde, hvor konsekvenserne af de enkelte løsningsforslag vurderes og er grundlaget for, hvilken beslutning, man skal
træffe. Eleverne øver sig i at bruge modellen på en case, hvor en pige er bekymret på en venindes vegne, og gerne vil
vide, hvad hun kan gøre for at hjælpe. Samtidig med at eleverne bruger casen til at øve TOV-strategien, får de også i
brevkassens svar til pigen anvist handlemuligheder og rådgivningskontakter.

Elevopgave 9 (Opgaven findes på side 33 - 34 til kopiering)
Case: Dreng, 14 år
Casen handler om en dreng, som har brug for hjælp, fordi en af hans venner oplever ulykkelig kærlighed, og vennen har
fortalt ham, at han ikke har lyst til at leve mere og er begyndt at skære i sig selv pga. dette. Her skal eleverne vurdere på
begreberne udløsende faktor og årsag, som er forklaret i elevopgave 7, 2. del.
Vennens situation er ikke enestående, flere vil kunne genkende det fra deres egen omgangskreds. Det er utroligt vigtigt,
at man ikke føler skyld, selv om man måske kan være ”udløsende faktor” for en andens selvskade. TOV-strategien foreslås anvendt af eleverne i overvejelserne omkring, hvad drengen kan gøre. Brevkassens svar giver efterfølgende sit syn
på drengens problem og anviser handlemuligheder.

Elevopgave10 (Opgaven findes på side 35 til kopiering)
Case: Pige, 16 år
Casen beskriver en pige, der fortæller om, at hun har haft selvmordstanker, og som har fundet ud af, at det hjælper
hende at tale med storebroderen, når hun får disse tanker. Hun har det godt i dag og er glad for livet, selvom hun stadig
kan blive trist og få negative tanker. Pigens historie er livsbekræftende for andre at høre om, fordi hun trods problemer
har fundet ud af, hvad der kan afhjælpe de negative tanker.
I elevopgaverne sættes der fokus på, hvad der hjalp pigen ovenpå igen.

Elevopgave 11 (Opgaven findes på side 36 til kopiering)
Hvis du skal lave opgave om selvmordsadfærd
Som beskrevet i Introduktionen s. 9 er det ikke altid en god ide, at elever skriver selvstændige opgaver om selvmordsadfærd, fx projektopgaven, fordi det indebærer en risiko for, at de kan fordybe sig i selvmordshandlingen som en mulighed,
og ikke nødvendigvis får vendt tankerne med en voksen og får hjælp til at se alternativer. Men hvis elever vælger at lave
en selvstændig opgave om selvmordsadfærd, anbefales det at give dem elevopgave 11, hvor der er henvisninger til
gode hjemmesider, hvor de kan hente viden og inspiration til opgaven, især skal fremhæves www.livslinien.dk – ”Hjælp
til opgaveskrivningen”.
Det er vigtigt, at man som lærer er meget opmærksom på evt. faresignaler fra den/de elever, som har en særlig interesse
i selvmordsemnet, og at man taler med eleven om, hvorfor netop dette emne tiltrækker. Det vil også være relevant, at
man, ikke mindst efterfølgende, er opmærksom på, hvad arbejdet kan have sat i gang af tanker og holdninger hos
eleven.
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Elevopgave 1 // side 1 af 1

1

SMERTEN
Af Bent Haller. Grænsebørn side 23.

Skiftevis klasseundervisning og gruppearbejde
Gruppestørrelse: 4-6 personer
”Smerten” er fortalt i 3. person. Fortællingens hovedperson er en dreng, desuden hører
vi ganske lidt om drengens forældre og hans læge.
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01

Gruppe: læs fortællingen og snak med hinanden om, hvad det er, der sker. Hvorfor skærer drengen i sig selv?

02

Gruppe: gå sammen to og to og gendigt fortællingen fra en anden synsvinkel end fortællerens – sådan som det
opleves af én af de involverede:
_ To af jer skal gå sammen og gendigte fortællingen i 1. person – altså i jeg-form. Hvad oplever drengen, og hvad
tænker han?
_ To af jer skal sammen gendigte fortællingen set med farens øjne – hvordan oplever faren hele situationen, og
hvad tænker han?
_ Hvis I er flere i gruppen, skal de sidste to gendigte fortællingen set med morens øjne.

03

Gruppe: læs jeres fortællinger for hinanden og stil spørgsmål til hinandens fortællinger. Lav med få ord en
beskrivelse af, hvad der er særligt vigtigt i hver enkelt fortælling.

04

Klasse: Fremlæg jeres fortællinger – eller fortællingernes vigtigste indhold – og sammenlign med de andre
fortællinger i klassen. Hvad har de til fælles? Hvad kendetegner drengens tanker og følelser og sådan, som han
har det? Hvad er karakteristisk for faren? Og for moren?

05

Gruppe: hvad tror I, der videre sker med drengen og hvorfor? Skriv stikord ned.

06

Klasse: grupperne fortæller om deres tanker om, hvad der videre sker med drengen.

07

Klasse: drøft, hvad der skal til, for at fortællingen kan få en positiv udgang?

08

Gruppe: Læs om selvskadende adfærd. I kan hente viden i bøger og på nettet, fx på www.selvskade.dk, http://
cutting.ambience.dk eller på kopiark hos din lærer.

09

Gruppe: drøft, hvad man kan gøre, hvis man opdager, at:
_ en klassekammerat skærer i sig selv
_ jeres bedste ven skærer i sig selv
_ en, du møder i din fritid, skærer i sig selv

10

Klasse: drøft gruppernes tanker om, hvad man kan gøre, hvis man opdager, at én man kender skærer i sig selv.
Bliv i klassen enige om 3-5 gode handleregler.

Elevopgave 2 // side 1 af 1

Tunnel

Af Bent Haller. Grænsebørn side 14.

2

Skiftevis klasseundervisning og gruppearbejde
Gruppestørrelse: 3-4 personer
01

Klasse: læreren eller en elev læser historien højt

02

Gruppe: snak med hinanden om, hvad det er, der er sket i fortællingen.

03

Gruppe: lav en personkarakteristik af drengen, sådan som han fremstår i teksten.

04

Gruppe: Hvilke spørgsmål ville I stille til drengen på baggrund af det, han fortæller i teksten, hvis I havde mulighed
for det? Formuler spørgsmålene skriftligt.

05

Gruppe: byt spørgsmål med en anden gruppe og drøft i jeres egen gruppe, hvilke svar I (”jeres dreng”) ville give
på spørgsmålene. Skriv svarene ned.

06

Klasse: fremlæg gruppernes karakteristikker af drengen og derefter spørgsmålene og de svar, I har givet. Efter
hver fremlæggelse kan klassen og læreren stille spørgsmål.

07

Klasse: drøft, hvorfor drengen gør, som han gør, hvorfor han er parat til at løbe en risiko, hvordan han inderst inde
har det med det, om der en åbning for, at drengen vil ændre adfærd, hvordan han har det med sine forældre osv.

08

Klasse: hvilke gevinster opnår drengen, og hvilken pris betaler han for sin farlige adfærd?

09

Klasse: kunne drengen opnå de samme gevinster på en anden måde, som ikke har nogen farlig konsekvenser?
Hvordan? Skriv forslagene på tavlen.

10

Gruppe: hvad er det for nogle drenge, der har sat den livsfarlige leg i gang. Hvem er ”de”, hvordan er de, og
hvorfor gør de det? Og hvad er det for noget med, at ”der var også en grænse for, hvem de ville have med”?

11

Gruppe: drøft, hvad I kunne gøre, hvis I hører om en lignende farlig leg, hvor nogen presses eller lokkes til at
gøre noget, som der er stor risiko og uansvarlighed forbundet med. Ville I tænke på at gøre noget i forhold til ”de
stærke” i gruppen eller i forhold til ”de svage” – ofrene, eller begge dele? Diskuter muligheder, fordele og ulemper
ved at gribe ind over for farlig adfærd.

12

Klasse: drøft jeres forslag til, hvad der kan gøres. Find frem til 3-5 gode handleregler, som I kan blive enige om.
Skriv dem ned.
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Elevopgave 3 // side 1 af 1

3

SLUT

Af Bent Haller. Grænsebørn side 30

Skiftevis klasseundervisning og gruppearbejde
Gruppestørrelser 3-5 personer
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01

Gruppe: start med at læse historien igennem hver for sig. Læs den to gange.

02

Gruppe: snak sammen og beskriv den stemning, drengen er i i fortællingen. Brug tillægsord og skriv dem ned.

03

Gruppe: beskriv den stemning, moren er i i fortællingen. Brug tillægsord og skriv dem ned.

04

Gruppe: hvordan er forholdet mellem drengen og moren? Hvilken rolle spiller uret i fortællingen? Hvorfor kender
moren ikke Christian og Jonas, og hvad betyder det for drengen? Hvorfor siger moren, at det aldeles ikke er et
pensionat, han bor på? Hvad gør det ved drengen? Er der noget, der undrer jer?

05

Klasse: opsamling på spørgsmål.

06

Gruppe: hvad har drengen lavet de sidste to timer op til, hvor fortællingen starter? Drøft og skriv stikord.

07

Gruppe: hvad har moren lavet de sidste to timer op til, hvor fortællingen starter? Drøft og skriv stikord.

08

Gruppe: hvad ønsker moren af drengen? Led efter tegn på morens ønsker i teksten. Skriv stikord.

09

Gruppe: hvad ønsker drengen af moren? Led efter tegn på drengens ønsker i teksten. Skriv stikord.

10

Klasse: opsamling på spørgsmål.

11

Gruppe: hvilke udveje er der for, at drengen og hans mor kan få et bedre forhold? Diskuter og noter forskellige
muligheder.

12

Gruppe: hvad mener drengen med den sms, han skriver? Hvem er den til? Sender han den? Hvad sker der?
Diskuter og noter forskellige muligheder.

13

Gruppe: hvorfor hedder fortællingen ”Slut”? Diskuter og noter jeres forslag.

14

Klasse: opsamling på spørgsmål.

Elevopgave 4 // side 1 af 1

Smerten, tunnel og slut
Af Bent Haller. Grænsebørn side 14, 23 og 30 – en sammenstilling af de tre fortællinger

4

gruppearbejde
Grupper á 3-5 personer
01

Hvad er fælles for de tre fortællinger?

02

Hovedpersonerne
Hvad er fælles for de tre drenge i fortællingerne? Hvordan har de det med andre jævnaldrende? Med forældrene?
Med sig selv?

03

Forældrene
Hvad er fælles for forældrene i fortællingerne? Hvordan har forældrene det med deres barn? Og med sig selv?

04

Slutningerne på fortællingerne
Hvor befinder hovedpersonerne sig i forhold til problemet ved fortællingernes slutning – på vej ind i problemet,
midt i problemet eller på vej ud af problemet?

05

Alternative udveje
Er der fælles træk ved de alternative udveje, som de tre hovedpersoner kunne have valgt?

06

Handleregler
Sammenlign de handleregler, I har foreslået i klassen i de tre tilfælde. Er der fælles træk for, hvad man som kammerat
kan gøre for at hjælpe i svære situationer? Er der forskelle? Hvorfor?

07

Hvad tror i?
Tror I, der er mange unge, der har det som hovedpersonerne i de tre fortællinger? Hvorfor / hvorfor ikke? Er det
noget, I som unge selv kan gøre noget ved, og hvis det er – hvad kan I gøre? Er det noget, voksne kan hjælpe jer
med at gøre noget ved, og hvis det er – hvem kan hjælpe, og hvad kan de gøre?

08

kreativ opgave
Lav en fælles collage eller et stort maleri i gruppen. Brug illustrationer, billeder, motiver og farver, som I synes
illustrerer personerne, hændelserne og de sindsstemninger, I har mødt i de tre fortællinger. Giv billedet en titel.
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Elevopgave 5 // side 1 af 3

5

selvmordsadfærd
blandt unge
– fakta og overvejelser

Faresignaler
Det kan være svært at vide, hvornår en person har selvmordstanker. Det kan også være svært at tage hul på emnet. For
måske bliver den, man er bekymret for, sur over, at man blander sig. Når det drejer sig om unge mennesker er der dog
nogle ting, man skal være opmærksom på.
Lilian Zøllner fra ”Center for Selvmordsforskning”, har beskrevet nogle af de signaler, man udviser, når man har det dårligt:
”Hvis man trækker sig tilbage fra kammeraterne, virker ligeglad med ting som man ellers går højt op i, eller pludselig
forsømmer sit udseende kan det være et faresignal. Den, som har det dårligt, ændrer måske også adfærd. Bliver
opfarende, aggressiv, voldelig eller viser synlig interesse for slankekure og vægt”.
(kilde: www.livslinien.dk, Hjælp til opgaveskrivning)
En beskyttende faktor mod depression og selvmordstanker er samtalen. De, der åbner sig og taler om deres problemer,
har ofte lettere ved at finde vej ud af vanskelighederne.
Unge betror sig primært til jævnaldrende, når de har det svært, men det er vigtigt, at venner til en klassekammerat
med selvdestruktive tanker ikke påtager sig et (alt for stort) ansvar, som de ikke kan magte. I sådan en situation er det
nødvendigt med hjælp fra en voksen.
Hvis en kammerat betror sig til dig, at han eller hun overvejer selvmord, er det vigtigt, at du viser, at du ikke vil finde dig
i, at en ven eller veninde kommer i livsfare, at du søger hjælp hos en voksen, selvom din ven eller veninde protesterer,
og at du tænker over, hvordan du kan støtte din ven eller veninden uden at acceptere handlinger, der skader dem selv.
(kilde: www.selvmordsforskning.dk, faktaserien nr. 16, 2003)
Hensigten med de fleste selvmordsforsøg er ikke at dø, men derimod et ønske om en forandring. Den selvmordstruede
ønsker en forandring fra den psykiske og/eller fysiske smerte, som vedkommende oplever, men har problemer med at
finde en måde at løse problemerne på. Selvmordsforsøget skal først og fremmest opfattes som et råb om hjælp: det er
ikke et forsøg på at gøre en ende på livet, kun på at stoppe smerten.
(kilde: www.selvmordsforskning.dk, faktaserien nr. 3, 2002)
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Elevopgave 5 // side 2 af 3

(www.livslinien.dk, www.selvmordsforskning.dk)

Myter og fakta om selvmordsadfærd
Myter

Fakta

Det er unge uden fritidsinteresser, der forsøger at tage
deres eget liv.
Forkert.

Unge, der har for mange fritidsinteresser eller stiller meget
store krav til sig selv og derfor bliver stressede, eller føler
sig presset af andres forventninger, kan være i risiko for
at begå selvmord.

Mennesker, der taler om selvmord gør det ikke.
Forkert.

Mellem 60 og 80 procent af dem, der begår selvmord, har
givet udtryk for deres tanker til et andet menneske. Det kan
være bemærkninger som “Jeg duer ikke til noget mere”
eller “Det var bedre, hvis jeg ikke var her mere”

Kun psykisk syge eller deprimerede mennesker begår
selvmord.
Forkert.

Ca. halvdelen af dem, der begår selvmord, har en ubehandlet depression. Den anden halvdel er ikke syge eller
deprimerede, men i en livskrise.
Et tidligere selvmordsforsøg er en alvorlig risiko-faktor for
et eventuelt senere selvmord. Risikoen for at gentage et
selvmordsforsøg er størst indenfor det første år.

Børn og unge begår ikke selvmord.
Forkert.

Der er børn og teenagere, der forsøger selvmord. Blandt
de 15-19 årige har der således været en markant stigning
inden for selvmordsforsøg de senere år – særligt blandt
unge kvinder.

Man kan inspirere andre til selvmord ved at tale med dem
om det.
Forkert.

Nej, tværtimod. Ved at spørge et andet menneske direkte,
om han overvejer at tage sit eget liv, viser man, at man
bekymrer sig om ham. Mange mennesker taler først om
deres tanker om selvmord, når de bliver spurgt direkte, og
for mange er bare det at sætte ord på de svære følelser
en lettelse.

5

Overvej disse spørgsmål med dig selv, og drøft dem efterfølgende i klassen:
_ Er du overrasket over, at over 1000 unge om året behandles for selvmordsforsøg? Hvorfor / hvorfor ikke?
_ Kan du forstå, at nogen mennesker kan forsøge selvmord? Hvorfor / hvorfor ikke?
_ Tror du, at selvmord kan være den bedste løsning for nogen?

Hvis du vil læse mere om selvmordsadfærd, kan du gå ind på disse hjemmesider:
Livslinien:
_ www.livslinien.dk
_ www.vaelglivet.dk
Børns vilkår:
_ www.bornsvilkar.dk
Center for Selvmordsforskning:
_ www.selvmordsforskning.dk
Rapport: Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord:
_ www.sst.dk

PULS | 23 |

Elevopgave 5 // side 3 af 3

5

Har man ret til at begå selvmord?
Er selvmord en ret, det enkelte menneske har til at bestemme over sig selv? Hvert eneste selvmord og selvmordsforsøg
berører i gennemsnit fem mennesker. Samtidig med, at selvmord fjerner en smerte hos den, som tager sit eget liv, påfører
handlingen andre mennesker stor smerte. Det kan være forældre, børn eller søskende til den selvmordstruede, eller det
kan være nære venner. Ser man på handlingen i dette lys, får man tanken, at selvmordet ikke bare er den enkeltes sag.
Selvmordet berører mange mennesker. Mennesker, der holder af den selvmordstruede. Medfører selvmordet overhovedet
noget godt? Det løser et midlertidigt problem hos den pågældende, men er den smerte, selvmordet kan fjerne, virkelig
større end den livskvalitet, der kan opnås, når man er kommet gennem krisen? En mulig konklusion kunne være, at
selvmordet i princippet er en menneskeret. Ikke desto mindre er det en handling, som påvirker fællesskabet særdeles
negativt og for den som udfører handlingen, besluttes den som oftest på grundlag af en midlertidig sindstilstand.”
(Kilde: www.livslinien.dk)
_ Synes du, at et menneske skal have frihed til at begå selvmord – at det er op til det enkelte menneske selv at bestemme,
om det vil leve? Hvorfor / hvorfor ikke?
_ Synes du, man har pligt til at afværge et andet menneskes selvmord? Hvorfor / hvorfor ikke?

Hvad siger loven?
Iflg. loven er selvmord ikke strafbart. Men det er strafbart at undlade at gribe ind over for et menneskes selvmordsforsøg, hvis man har mulighed for at gribe ind uden at udsætte sig selv for fare, ligesom det er strafbart at medvirke til
selvmordsforsøg.
_ Hvilke holdninger til selvmordsadfærd og den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv synes du, loven er et udtryk for?
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Elevopgave 6 // side 1 af 2

Hvordan kan man
tackle selvmordstanker
og selvmordsadfærd?

6

Den, som er trist og tænker selvmordstanker…
Selvmord er en uigenkaldelig løsning på et oftest midlertidigt problem – derfor er det så utroligt vigtigt, at den unge,
der har det dårligt, ved, at ingen problemer varer ved, og at der er rigtig mange muligheder for at komme ud af
problemerne, selvom det måske ser håbløst ud. Det er vigtigt, at man ved, hvor man kan hente hjælp til at komme ud af
sine selvmordstanker – og ud af de problemer, der ligger bag.
For den, der er trist og ked af livet og har selvmordstanker, er der én meget vigtig ting at gøre: tal om det! Man er nødt
til at tale om det, fortælle det til en jævnaldrende, som man har lyst at betro sig til eller til en voksen, som man føler sig
tryg ved – det kan være én, man kender privat eller én fra skolen - en lærer, sundhedsplejersken eller skolepsykologen,
eller det kan være en læge. Der er mange omsorgsfulde voksne, der gerne vil hjælpe. Man kan også henvende sig til
en anonym rådgivning. Rådgivningskontakter er listet op på næste side.
Den, som kender én, der har selvmordstanker eller har forsøgt selvmord…
Hvis man har mistanke om eller direkte bliver vidende om, at en ung jævnaldrende går med selvmords-tanker eller
måske har gjort selvmordsforsøg, er det utroligt vigtigt at tale om det og vide, hvor man kan hente hjælp, både af hensyn
til én selv og af hensyn til den, der er ked af det. Selv små ting kan gøre en forskel. Uanset om det er en god ven eller
veninde eller måske en kammerat fra skolen eller fritiden, som man egentlig ikke rigtig kender, der har et problem, så
kan interesse fra en jævnaldrende betyde alt.
Det kan være en stor hjælp for den, som har det dårligt, at der er nogen, der spørger til vedkommende. Mange af de unge,
der er selvmordstruede, har det til fælles, at de føler mindreværd, de føler ikke, de slår til, og de føler sig ensomme og
oversete. Derfor kan blot det, at man spørger til, hvordan personen har det, være en hjælp til at få taget hul på problemet.
Det viser, at der er én, der bekymrer sig om vedkommende og har lagt mærke til, at vedkommende er trist, og det alene
kan være en hjælp for den pågældende til at se en udvej. Men det er også vigtigt, at man som den, der ved noget om
en jævnaldrende, ikke er alene om at bære på sin bekymring, men deler den med en voksen person, og ved, hvor man
kan henvende sig for at få hjælp fra voksne til at tage sig af problemet.
Hvis man får mistanke om eller bliver bekendt med, at en ven eller kammerat går med selvmordstanker eller har forsøgt
selvmord, er det altså meget vigtigt, at man taler med nogen om det. Man må aldrig gå alene med sin viden – og heller
ikke love en ven, som betror sig til én, at man ikke vil fortælle det til nogen! Det er alt for stort et ansvar at bære på. Man
må fortælle vennen, at man er nødt til at snakke med én, der kan hjælpe. Man kan også snakke med vedkommende
om, hvem det kunne være en god ide at hente hjælp hos. Det er vigtigt, at det er en voksen, som vil tage hånd om det,
og som den, der har brug for hjælp, føler sig tryg ved. Det kan være én fra familien eller en anden voksen, som man
kender privat, eller det kan være en lærer, sundhedsplejerske eller en læge. Det er også en mulighed at kontakte en
anonym rådgivning.
Hvad kan man gøre, hvis en kammerat har selvmordstanker?
Hvad kan man gøre, hvis ens ven eller veninde har det rigtig dårligt og går med selvmordstanker? På næste side kan
du finde rådgivningstilbud, som du kan ringe til for at spørge, hvordan du skal hjælpe din kammerat. Her er nogle ideer:
_ Spørg din ven eller veninde direkte, om han eller hun har det dårligt, og om du kan hjælpe med noget
_ Lyt, lad din kammerat fortælle om, hvordan han eller hun har det
_ Fortæl din kammerat, at problemerne kan løses, og at det er muligt at få hjælp
_ Hent hjælp og vejledning – fra en voksen privatperson eller en professionel, hvis du føler, at det er nødvendigt
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Kontaktoplysning til rådgivningstilbud
Livslinien
Åbent alle dage kl. 11-23
Telefon 70 201 201
www.livslinien.dk
BØRNS VILKÅRS BØRNETELEFON
Børn og unge kan ringe til børnetelefonen
mandag-fredag kl. 12.00-21.00 og fredag fra kl. 12.00-19.00
Telefon 35 55 55 55 eller gratistelefonen 116 111
www.bornsvilkar.dk
UNG PÅ LINIE
Ung På Linie/UngOnLine er et samtaletilbud til unge, der har brug for en at tale med. Du kan anonymt og uforpligtende
ringe til Ung På Linie eller chatte med UngOnLine på Internettet. Hver dag sidder unge frivillige klar til at hjælpe og støtte
dig, hvis du har brug for at tale med en jævnaldrende om dine tanker og følelser.
Alle hverdage kl. 18.00-22.00 og søndage kl. 15.00-22.00
Telefon 70 12 10 00
www.dr.dk/ungonline
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Lisbet Rasmussen, journalist. Helse nr. 6, 2006, www.helse.dk
– Lyt til hvad jeres teenagepiger siger. Mærk dem! Sådan lyder rådet til forældre fra 23-årige Mariah, der som
teenager forsøgte at tage sit eget liv to gange. I dag hjælper Mariah selv teenagepiger med at finde andre udveje
end at skære i sig selv, udvikle spiseforstyrrelser eller forsøge selvmord.
Det var ikke et råb om hjælp, da Mariah for ni år siden slugte et helt glas sovepiller og puttede sig under dynen, mens
hun så »Det lille Hus på Prærien« og ventede på at dø.
– Jeg mente det virkelig. Jeg orkede simpelthen ikke at leve længere, siger Mariah i dag og fortæller om, hvordan mange
års svigt både i familien og skolen endte med at køre den dengang 14-årige pige så langt ned psykisk, at hun udviklede
en spiseforstyrrelse og til sidst seriøst valgte livet fra.
For Mariah begyndte problemerne allerede, inden hun kom i skole. Hendes forældre gik fra hinanden, en stedmor dukkede
op, og i mange år kæmpede forældrene om forældremyndigheden over datteren, der stod midt imellem de uforsonlige
voksne og følte sig svigtet og overset.
Indtil Mariah fyldte 12 år, boede hun hos sin far og hans nye kone. Forholdet mellem stedmoderen og Mariah udviklede sig
værre og værre, og en dag pakkede Mariah sine bamser ned i en rygsæk og flygtede over til sin mor. Flugten resulterede
i, at Mariah fik lov til at flytte over til sin mor, og de to var lykkelige over, at de nu endelig skulle bo sammen – sådan som
de havde drømt om i årevis.
Men virkeligheden viste sig at være alt andet end lyserød
- Vi kunne slet ikke finde ud af at tackle hinanden. Vi skændtes meget, og jeg blev sur, når jeg følte, at hun hele tiden
ville bestemme over mig. Jeg var også begyndt i en ny skole, og her var jeg kommet i en klasse, hvor jeg blev mobbet.
Jeg udviklede en spiseforstyrrelse og havde det rigtig skidt. Men trods alt så jeg frem til, at jeg skulle på efterskole efter
sommerferien.
– En dag under et skænderi sagde min mor, at jeg alligevel ikke kom på efterskole, fordi jeg ikke opførte mig ordentligt.
Og så tog hun af sted. Jeg var fuldstændig slået ud. Kunne slet ikke håndtere tanken om, at jeg skulle være endnu et år
i samme klasse sammen med de piger, som mobbede mig. Jeg var nået min grænse. Nu ville jeg ikke mere, fortæller
Mariah.
En vigtig mappe!
Mariahs mor havde forladt hjemmet uden at ane, hvilken fatal reaktion hendes spontane trussel om efterskolen havde
udløst. Men inden hun nåede frem til sit bestemmelsessted, opdagede hun, at hun havde glemt en vigtig mappe. Hun
blev nødt til at køre hjem igen efter mappen...
Efter sit første selvmordsforsøg kom Mariah i behandling for sin spiseforstyrrelse, og hun flyttede igen over til sin far. Der
gik et par måneder. En aften var hun i byen med nogle veninder. De blev uvenner over en bagatel, men for Mariah var det
så alvorligt at blive vraget af veninderne, at hun tog direkte hjem, skar sig i håndledene og slugte en håndfuld piller.
– Denne gang var mit selvmordsforsøg et råb om hjælp, for jeg gik direkte ind og fortalte min far, hvad jeg havde gjort.
Jeg ville dø, men hvis der var nogen, der kunne hjælpe mig, ville jeg alligevel gerne leve, forklarer hun i dag.
Efter det andet mislykkede selvmordsforsøg fortsatte Mariah med at være i behandling for sin spisefor-styrrelse. Hun
kom på efterskole, og efter de første måneder, hvor hun havde det elendigt, fordi hun ikke kunne tro på, at de andre på
efterskolen holdt af hende og kun ville hende det bedste, endte hun med at have et fantastisk ophold på efterskolen.
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Følte sig svigtet
I dag har Mariah et spændende arbejde. Hun bor sammen med sin kæreste og to katte.
– Tidligere overvejede jeg flere gange at begå selvmord, når jeg havde det rigtig dårligt, men det blev ved tanken. I dag
kunne jeg ikke drømme om denne tanke. Jeg er blevet voksen og har lært, at jeg har nogle egenskaber, der sætter mig
i stand til at løse mine problemer på måder, som ikke er selvdestruktive, siger Mariah, som i dag er frivillig på chatten
»girltalk«. Her chatter hun med teenagepiger og bruger sine egne erfaringer for at få dem til at tage ansvaret for deres
eget liv og vælge andre udveje end at skære i sig selv eller tage livet af sig selv.
– Jeg ville ikke tage mit liv, fordi jeg ikke måtte komme på efterskole. Det var blot dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Grunden til mine selvmordsforsøg var mange års følelse af svigt og følelsen af, at jeg ikke var god nok, forklarer Mariah,
som er helt på det rene med, at hun ikke var let at omgås som teenager:
Udadtil var jeg en møgirriterende og utilpasset teenage-tøs, som svarede de voksne igen og sloges med drengene. Men
ingen af de voksne i min hverdag tænkte over, at min øretæveindbydende attitude måske dækkede over, at jeg havde
problemer, selvom lærerne godt vidste, at jeg havde det svært derhjemme, og at jeg blev mobbet.
– Hvis jeg skal give et råd til forældre, skal det være, at de må være opmærksomme og lytte til deres teenagebørn – især
pigerne. Men de skal ikke kun lytte til, hvad de siger.
Vær også opmærksom på, hvordan de unge har det. Jo mere de unge skubber forældrene væk, jo mere har de måske
i virkeligheden brug for dem. Men de har ikke brug for far og mor, som dengang de var små. De har brug for forældre
til unge mennesker – voksne som giver dem plads og samtidig sætter grænser, som skal overholdes, siger Mariah og
slutter:
– Hvis de voksne i mit teenageliv havde set mig og været mere opmærksomme på, hvordan jeg havde det, så tror jeg
ikke, at jeg var kommet så langt ud, at jeg ville tage mit eget liv.
(Materialet er lånt og viderebragt efter aftale med Helse. Artiklen findes på www.helse.dk)

Til overvejelse:
_ Hvorfor tror I, at det gik så galt for Mariah, at hun helt mistede lysten til at leve? Hvad var det ved livet, hun ville væk
fra?
_ Hvad tror I, der kunne have hjulpet Mariah igennem problemerne, før det blev så galt, at hun forsøgte selvmord?
_ Hvad tænker Mariah i dag, hvor hun er 23 år, om de problemer, hun havde som teenager, og om, at hun forsøgte
selvmord?
Nedenfor kan I læse et interview med en ungdomspsykolog, Ida Koch, som kan forklare noget af det, der skete for Mariah,
da hun havde det svært og forsøgte selvmord. Ida Koch skelner bl.a. mellem det, der udløser selvmordsforsøg og årsager
til selvmordsforsøg. I kan også læse, hvad en ung, der ser sort på livet, har brug for fra sine omgivelser.

Ét selvmordsforsøg fører ofte til endnu et
Har en teenager først forsøgt at begå selvmord én gang, er der stor risiko for, at hun vil forsøge igen. Derfor er
det utrolig vigtigt at komme i dialog med unge selvmordstruede, inden de når helt ud til kanten.
Når unge vælger selvmord som den endegyldige løsning på deres problemer, udtrykker de, at de ikke kan finde ud af
at håndtere livet. At de har det skidt. Nogle vil væk fra livet.
For andre er det et råb om hjælp. Men derfor skal man ikke bagatellisere det – for det er den ultimative måde for den
unge at gøre opmærksom på sig selv, siger ungdomspsykolog Ida Koch.
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Grunden til at ville begå selvmord kan være alt mellem himmel og jord, men for det meste er det en spontan handling.
– De unge, som forsøger selvmord, har ofte en lang historie med store belastninger bag sig.
Tilstande, som kan have stået på i årevis. De føler sig tilsidesatte. De har et lavt selvværd, og ofte føler de ikke, at der er
plads til dem hverken i familien, i skolen eller blandt kammeraterne. Så kommer der en ekstra belastning. Måske kysser
kæresten en anden – eller måske har man været oppe at skændes med en veninde.
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Kysset/skænderiet bliver den udløsende faktor, men er ikke årsagen til, at den unge begår eller forsøger at begå selvmord.
Det er dråben, der efter en lang periode med belastninger, får bægeret til at flyde over, forklarer Ida Koch.
Forældre klar på sidelinjen
En af de største risikofaktorer for at begå selvmord er, at den unge har et eller flere mislykkede selvmords-forsøg bag
sig. Har man først overskredet en grænse én gang, er det lettere at gøre det igen. Det gælder især på tabubelagte
områder, fx selvmord. Det ændrer ved ens selvbillede, og man kan tænke om sig selv, at man er »sådan én, der kan
finde på at begå selvmord«.
– Man skal heller ikke underkende, at der i kølvandet på et selvmordsforsøg kommer al den opmærksom-hed, som den
unge i årevis har gået og savnet, siger Ida Koch og understreger, at det er utrolig vigtigt at komme tidligt på banen i
forhold til at opspore og hjælpe selvmordstruede unge.
Men hvordan kan forældre og andre voksne, som er en del af de unges hverdag, være med til at forebygge selvmord
og forsøg på selvmord?
– Teenagere har det med at vælge deres forældre fra. Tilsyneladende. Men derfor skal forældre alligevel være til rådighed
og bestræbe sig på at følge med i deres børns liv. Det kan være voldsomt svært, men de voksne må alligevel prøve at
bevare en form for kontakt. Man skal turde kigge sit teenagebarn ind i øjnene og med oprigtig interesse spørge: Hvordan
har du det?
– Man skal forsøge at føre en fornuftig dialog, evt. omkring fælles interesser, og hvis man fornemmer, at der er noget galt,
må man tage fat om problemet og tage det alvorligt: Det kan godt være, at jeg tager fejl, men du virker trist.
– Som forældre må man have respekt for de unges grænser, samtidig med at man udviser et insisterende engagement,
lyder det fra Ida Koch, som også foreslår, at man kan inddrage andre voksne, hvis dialogen mellem de to generationer
er helt umulig.
– Det kan fx være en venindes mor, en moster eller en faster, der bliver den unges fortrolige. Nogle teenagere vil ikke
fortælle deres forældre, at de har problemer. Måske er de bange for at skuffe forældrene. Måske har forældrene problemer,
som gør, at de unge vil skåne dem for unødige bekymringer. I hvert fald er det vigtigt, at det ikke kun er forældrene – men
alle voksne omkring de unge, som er opmærksomme på, hvordan de trives, slutter Ida Koch.
(Materialet er lånt og viderebragt efter aftale med Helse. Artiklen findes på www.helse.dk)
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At tackle problemer
Af og til vil man opleve, at man står i en vanskelig situation, som det er meget svært at se sig ud af. Måske står man i
et dilemma, hvor det har negative konsekvenser, lige meget, hvad man gør, - andre gange ligger løsningen måske lige
rundt om hjørnet, man har bare ikke fået øje på den. Men der findes måder til at få overblik over situationen og tænke
konstruktivt på løsninger. Én af måderne er TOV-strategien. TOV står for:
_ Tænk over problemet eller situationen. Find ud af, hvad problemet er.
_ Opstil forskellige løsningsmuligheder – og konsekvenserne af hver enkelt mulighed
_ Vælg den bedste løsning – eller de bedste løsninger, hvis du kan se flere gode muligheder. Dvs. den eller de løsninger,
der fører det bedste med sig – eller har den mindst dårlige konsekvens.
Læserbrevet nedenfor er skrevet af en pige, der er bekymret for en af sine veninder. Brug TOV-strategien til at finde
ud af, hvad pigen skal gøre. I venindens tilfælde er der flere problemer (ingen venner i klassen, hun bliver mobbet, og
forældre og lærere ved ikke, hvordan hun har det), som pigen gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvordan hun skal
tackle. Del problemerne op og lav en TOV-strategi for hvert enkelt problem som en måde til at finde ud af, hvordan pigen
kan hjælpe sin veninde.

Læserbrev
Pige 15 år.
Jeg er en pige på 15 år. Jeg har en veninde, der går i 8. klasse, og hun har det rigtig dårligt. Hun har ingen venner i sin
klasse og bliver mobbet på den skole, hun går på. Hverken hendes lærere eller forældre ved, at hun har det så dårligt,
at hun græder hver dag. Jeg vil gerne hjælpe hende, men hvordan gør jeg det bedst?

Skema til at lægge TOV-strategi
Tænk over, hvad problemet er…
Problemet er:

Opstil forskellige løsningsmuligheder:
1.

2.

3.

Vælg den – eller de – bedste løsning(er)…
Bedste løsning(er) er:
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Skema til at lægge TOV-strategi
Tænk over, hvad problemet er…
Problemet er:

Opstil forskellige løsningsmuligheder:

– og konsekvenser:

1.

2.

3.

Vælg den – eller de – bedste løsning(er)…
Bedste løsning(er) er:

Skema til at lægge TOV-strategi
Tænk over, hvad problemet er…
Problemet er:

Opstil forskellige løsningsmuligheder:

– og konsekvenser:

1.

2.

3.

Vælg den – eller de – bedste løsning(er)…
Bedste løsning(er) er:
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Nedenfor kan du se, hvilket svar pigen fik fra Livslinien på sine spørgsmål.
_ Er der nogen gode råd, som I ikke havde tænkt på?
_ Har I nogen gode råd til pigen, som Livslinien ikke har tænkt på?

Livslinien svarer:
Kære dig – Først vil jeg sige, at det er godt din veninde har dig, og flot at du skriver herind for at få råd til, hvordan du
bedst støtter din veninde lige nu, hvor hun bliver mobbet og er ked af det hver dag.
Jeg tror, at din veninde skal have hjælp til at få mobningen stoppet, og at der er nogle voksne, der skal informeres, så de
kan gribe ind overfor mobningen. Så du skal støtte og hjælpe din veninde til at fortælle, hvad hun er udsat for til enten
sin skolelærer eller sine forældre. Du kan eventuelt tilbyde din veninde at være til stede, når hun fortæller det, hvis hun
synes, at det bliver meget svært at få det sagt. Det kunne være en god støtte.
De allerfleste skoler har en mobbepolitik og mobbehandleplaner, så de ved godt, hvordan de skal håndtere det, og det
skal stoppes, for selvfølgelig skal din veninde ikke have det sådan, som hun har det lige nu.
Hvis din veninde ikke får talt med de voksne, der er omkring hende, så synes jeg, at du skal fortælle hende, at du er så
bekymret for hende, at du bliver nødt til at sige det til hendes forældre. Det kan godt være, at hun bliver sur eller ked af
det, men du skal ikke gå og bære på en hemmelig så stor, når du kan se, din veninde ikke trives.
Hvis din veninde har selvmordstanker, så kan du henvise hende til os på Livslinien enten på vores telefonrådgivning på
70 201 201 alle dage kl. 11-23, eller på vores netrådgivning www.livslinien.dk
Du kan også henvise din veninde til børnetelefonen på telefon 116 111 (gratisnummer). De ved rigtig meget om mobning
og kan vejlede både din veninde og dig selv.
Jeg håber din veninde får den hjælp, hun har brug for, så mobningen bliver stoppet.
Mange hilsner
Livslinien

OBS: Det er fiktive spørgsmål og svar. Livslinien offentliggør ikke de mails eller telefonopkald, de modtager.
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LÆSERBREV
Dreng, 14 år:
Jeg har en ven, der er begyndt at skære i sig selv. Han havde en kæreste, som han kom sammen med i 7 måneder,
men så gjorde hun det over med ham. Nu er han rigtig ked af det og har sagt, at han ikke vil leve mere, når han ikke har
hende i sit liv længere. Hvad skal jeg gøre?

Overvej og diskuter:
_ Er det mon rigtigt, når drengens ven siger, han er ked af at leve, fordi hans kæreste gennem 7 måneder ikke vil være
kærester med ham mere? Er vennens ulykkelige forelskelse virkelig årsag til hans selvmordstanker og selvskadende
adfærd, eller er hans ulykkelige forelskelse udløsende faktor? (I teksten på elevopgave 7 kan I læse om forskellen på
årsag og udløsende faktor.)
_ Hvad er det værste for drengens ven, og hvad kan både drengen og vennen gøre? Brug evt. TOV-strategien

Skema til at lægge TOV-strategi
Tænk over, hvad problemet er…
Problemet er:

Opstil forskellige løsningsmuligheder:

– og konsekvenser:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Vælg den – eller de – bedste løsning(er)…
Bedste løsning(er) er:
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Livslinien svarer:
Kære du – tak for din mail, hvor du fortæller, at din ven er begyndt at skære i sig selv og har selvmordstanker, fordi hans
kæreste gennem 7 måneder har gjort det forbi med ham. Nu ved du ikke, hvad du skal gøre, og skriver ind til os for hjælp.
Det kan være rigtig svært at se ens venner have det så skidt, og jeg kan også godt forstå, hvis du bliver forskrækket,
når han taler om, at han ikke har lyst til at leve mere.
Det er hårdt at have kærestesorger, og jeg synes, at det er bekymrende, at din ven skærer i sig selv og har selvmordstanker.
Jeg tænker derfor, at han har brug for nogen at tale med, så han kan få sat ord på sine tanker og følelser. Det skal helst
være nogle voksne, som kan vurdere, om han eventuelt skal have noget professionel hjælp. Tror du, at du kan foreslå
dette til din ven?
Du kan fortælle ham, at du er meget bekymret for ham, og at du synes, det er et alt for stort ansvar at stå alene med, og
at I bliver nødt til at inddrage nogle voksne. Du kender bedst hans forhold til hans forældre, så det kunne være ét sted
at starte. Men det kan også være en skolelærer eller anden familie, som din ven har tillid til.
Jeg vil også foreslå dig, at du fortæller det til dine egne forældre, både så du ikke står helt alene med din viden, men
også fordi de måske kan hjælpe din ven og sørge for at der er nogle voksne tæt på ham, der får besked.
Der er nogle hemmeligheder venner kan have uden at sige det videre, men der er også nogle hemmeligheder, der ikke
skal holdes hemmelige, og dette er en af dem, for det er alvorligt at have selvmordstanker, og det skal man aldrig gå
alene med.
Du kan sagtens støtte din ven og hjælpe ham gennem hans kærestesorger samtidig med, at der også er nogle voksne,
der hjælper ham. Måske har han brug for at tale om sin eks-kæreste eller nogen at være sammen med og lave ting med,
som kan få de sårede følelser lidt på afstand.
Jeg vil gerne høre, hvordan det er gået, så skriv gerne til mig igen. Både du og din ven er meget velkomne til at skrive eller
ringe til os her på Livslinien, hvis der bliver brug for det – telefonrådgivningen har åbent alle dage kl. 11-23 på 70 201 201.
Mange tanker til jer begge to
Livslinien

OBS: Det er fiktive spørgsmål og svar. Livslinien offentliggør ikke de mails eller telefonopkald, de modtager.
Til overvejelse:
_ Har du og Livslinien givet de samme løsningsmuligheder? Hvilke forskelle og ligheder er der i jeres løsningsmuligheder?
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LÆSERBREV
Pige, 16 år:

10

Jeg vil lige fortælle lidt om mig selv: jeg kommer fra en familie, hvor mine forældre er skilt, og min mor drikker. Jeg har en
storebror, som jeg har det rigtig godt med, og vi kan tale om alt. For et par år siden havde jeg selvmordstanker. Jeg var
ofte ked af det– og når jeg var ked af det, fik jeg selvmordstankerne. Først gik jeg alene med de negative tanker, men en
dag kom min storebror ind til mig, mens jeg var ked af det. Da han så, at jeg græd, spurgte han, hvad der var galt. Først
ville jeg ikke fortælle ham det, men efter lidt tid løsnede jeg op, og fortalte ham, hvad jeg var ked af. I dag fortæller jeg
ham altid, hvis der er noget, som jeg er ked af. Det betyder også, at hvis jeg bliver ked af det i dag, så får jeg ikke særlig
tit selvmordstanker mere, fordi jeg ved, at det hjælper at tale med min storebror.

SVAR:
Kære dig – Mange tak for din mail, hvor du så fint beskriver, hvad det betyder at have en at tale med, når man har
selvmordstanker. Hvor er det godt, at du har en storebror du kan tale med og være fortrolig med. Det kan jeg godt forstå,
at du sætter stor pris på. Hvor gammel er din bror?
Når man har selvmordstanker og ikke får fortalt det til nogen, så kan man risikere, at de bliver værre og værre, så jeg er
meget glad for at du har erfaret at selvmordstankerne bliver mindre og mindre, fordi du har en at tale med.
Du skriver, at dine forældre er skilt, og din mor drikker. Er det derfor du af og til får selvmordstanker? Det må være svært
for dig, at din mor drikker, tænker jeg. Bor du hos din mor?
Får du og din familie mon hjælp til din mors alkoholproblem? På denne hjemmeside kan du få nogle gode råd og skrive
sammen med andre unge, der også lever sammen med forældre, der drikker – www.hope.dk/ung. Du kan også ringe
eller skrive til Børns Vilkår, som hjælper børn og unge – læs mere på www.bornsvilkar.dk
Hvis dine selvmordstanker bliver værre, så vil jeg opfordre dig til at søge hjælp hos din læge, så du også får en professionel
vurdering i forhold til, om du så måske skal have egentlig terapi for dine selvmordstanker. Det betyder ikke, at du ikke
også kan tale med din bror, for han kan jo sagtens også være en støtte for dig selv samtidig med.
Du og din bror er naturligvis også meget velkomne til at bruge Livslinien en anden gang.
Pas godt på dig, og endnu engang tak for din mail.
Bedste hilsner
Livslinien

OBS: Det er fiktive spørgsmål og svar. Livslinien offentliggør ikke de mails eller telefonopkald, de modtager.
Til overvejelse:
_ Hvad har pigen oplevet? Hvad tror I, der har hjulpet hende?
_ Hvordan er stemningen i brevet? Hvilken rolle spiller storebroderen – og hvorfor synes pigen, at det er så godt at tale
med ham, når hun får negative tanker?
_ Tænk over, hvad andre kan lære af pigens brev... snak om det med andre i klassen.
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Hvis
du
skal
11 lave en opgave om
selvmordsadfærd
Hvis du skal lave en selvstændig opgave om selvmordsadfærd, fx projektopgave eller andet – enten alene eller sammen med en gruppe – er en vigtig del af opgaven at kigger på årsager og handlemuligheder i forhold til at undgå
selvmordsadfærd. Der er forskellige muligheder for at hente viden og inspiration:
_ På skolebiblioteket vil du kunne få hjælp af bibliotekaren til at finde bøger om emnet.
_ På www.livslinien.dk er der et link, der hedder ”Hjælp til opgaveskrivning”
_ På www.vaelglivet.dk kan du både hente viden og afprøve interaktive tests – på forsiden og hvis du klikker på ”Øvelser/
test”.
Desuden vil du kunne hente viden og inspiration på følgende hjemmesider:
DR, Stop selvmord:
_ www.dr.dk/selvmord
Livslinien:
_ www.livslinien.dk
Børns vilkår:
_ www.bornsvilkar.dk
Center for Selvmordsforskning:
_ www.selvmordsforskning.dk
Rapport: Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord:
_ w ww.sst.dk
Under feltet ”indtast søgeord” skriver du ”Unge på kanten af livet”, og du vil derefter kunne downloade rapporten i
højre side.
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Fakta om selvskadende
adfærd
Hvad er selvskade?
Selvskade betyder, at en person skader sig selv med vilje. Den mest udbredte form for selvskade er cutting, hvor personen
skærer sig i armene, benene, eller lignende. Derudover kan selvskade ske ved fx at banke hovedet ind i væggen gentagne
gange, at indtage store mængder alkohol eller medicin eller at hive hår ud af hovedbunden.
(Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, www.spiseforstyrrelser.dk)
Cutting
Begrebet cutting er ofte blevet anvendt i den offentlige debat inden for de seneste år. Cutting betyder, at man skærer i
sig selv, og det er en handling, som gentages igen og igen. Forskellen på cutting og selvmordsforsøg er, at cutting er en
vanemæssig adfærd. Personen ridser i huden med et barberblad, en kniv eller et glasskår og påfører sig selv en fysisk
smerte for at lindre en indvendig psykisk smerte, uden der er tale om, at personens liv er i fare.
(Kilde: www.selvmordsforskning.dk, faktaserien nr. 21, 2006)
Hvorfor skærer unge sig?
Når et ungt menneske skader sig selv med vilje, er det fordi, selvskaden er blevet en løsning på nogle svære følelser,
personen ikke kan rumme. Når personen skærer sig, kan han eller hun i et øjeblik slippe de svære følelser, men de sidder
stadig i kroppen bagefter. Det er ikke andet end en kortsigtet løsning. Derfor må hun skære igen og igen. Problemet
ved kniven og andre former for selvskade er, at det kun hjælper et ganske kort øjeblik. Og derfor handler det om at finde
noget, der hjælper bedre end kniven gør.
(Kilde: www.selvskade.dk)

Myter

Fakta

Unge skærer sig for at få opmærksomhed
Forkert

Unge, der skærer i sig selv, eller unge med andre former for
selvskadende adfærd, skader sig, fordi de har det svært.
De bruger de selvskadende handlinger til at komme væk
fra en indre smerte. Det er dog ikke en hensigtsmæssig
måde, idet de ikke tager fat i problemets kerne.

Det er kun stille og upopulære piger, der skader sig selv
Forkert

Piger med mange venner, og som er populærer kan også
være selvskadende. Også drenge har selvskadende adfærd, men det er rigtigt, at andelen af unge, der skærer i
sig selv, er størst blandt piger.

Cutting er et forsøg på selvmord
Forkert

De fleste unge, som skærer i sig selv, ønsker ikke at dø.
De ved bare ikke, hvordan de skal tackle svære situationer. Man skal dog være opmærksom på grænsefladen til
selvmordsadfærd.

Hvis du vil læse mere om selvskadende handlinger, kan du gå ind på disse hjemmesider:
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade:
_ www.spiseforstyrrelser.dk
_ www.selvskade.dk
Livslinien:
_ www.vaelglivet.dk
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Hjemmesider hvor
du kan læse mere
og arbejde interaktivt
Livslinien:
_ www.livslinien.dk
_ www.vaelglivet.dk
DR:
_ www.dr.dk/stopselvmord
Børns vilkår:
_ www.bornsvilkar.dk
Center for Selvmordsforskning:
_ www.selvmordsforskning.dk
Rapport: Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord:
_ w ww.sst.dk
Under feltet ”indtast søgeord” skriver du ”Unge på kanten af livet”, og du vil derefter kunne downloade rapporten i
højre side.
Århus kommune:
_ www.tagansvar.dk
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade:
_ www.spiseforstyrrelser.dk
_ www.selvskade.dk
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Her kan du få
hjælp og rådgivning
Der vil være mange i din omgangskreds, som kan – og gerne vil - hjælpe dig, hvis du har det svært, skader dig selv eller
går med selvmordstanker. Det kan nogle gange være en god ide at tale med en voksen eller ven, som kender dig. Ofte
handler det om, at man skal sige det højt til nogen, at man har det svært. Man får det nemlig godt af at tale med nogen om
de problemer, som fylder meget i tankerne. Det kan fx være:
_ Familie
_ Venner
_ Lærer, træner eller pædagog
_ Skolepsykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
_ Sundhedsplejerske
_ Praktiserende læge
_ Præst
Hvis du bor i Varde Kommune, kan du også få hjælp, hvis du har tanker om at tage dit eget liv. Her kan du ringe til en
socialrådgiver, som sidder inde på kommunen. Du kan ringe på hverdage i kommunens åbningstid på 79 94 76 28.
Der findes også andre muligheder for at finde nogen at tale med. Det kan fx være en af nedenstående telefontjenester
eller rådgivninger, som folk fra hele landet kan ringe eller skrive til:
LIVSLINIEN - telefon 70 201 201
Livslinien har en brevkasse og tilbyder telefonrådgivning for bl.a. mennesker med selvmordstanker.
De har åbent hver dag fra kl. 11.00-23.00. www.livslinien.dk
BØRNS VILKÅRS BØRNETELEFON - telefon 35 55 55 55 – gratis nummer 116 111
Børn og unge kan ringe til børnetelefonen mandag-fredag kl. 12.00-21.00 og fredag fra kl. 12.00-19.00. www.bornsvilkar.dk
RÅDGIVNINGEN UNGE & SORG - telefon 70 209 903
Unge & sorg tilbyder rådgivning til unge mellem 16 og 28 år (og forældre og kærester). Her kan unge ringe og få råd i
forbindelse med alvorlig fysisk sygdom, selvmord eller ulykke, mandag-torsdag kl. 17.00-21.00. www.ungeogsorg.dk
LANDSFORENINGEN MOD SPISEFORSTYRRELSER - telefon 70 101 818
Rådgivningen har åbent mandag-torsdag mellem kl. 18.00 og 20.00. Dog ikke på helligdage. www.spiseforstyrrelser.dk
UNG PÅ LINIE - telefon 70 12 10 00
Ung På Linie/UngOnLine er et samtaletilbud til unge, der har brug for en at tale med. Du kan anonymt og uforpligtende
ringe til Ung På Linie eller chatte med UngOnLine på Internettet. Hver dag sidder unge frivillige klar til at hjælpe og støtte
dig, hvis du har brug for at tale med en jævnaldrende om dine tanker og følelser. Alle hverdage kl. 18.00-22.00 og søndage
kl. 15.00-22.00. www.dr.dk/ungonline
VENTILEN
Hvis man er ensom, findes der forskellige steder i landet, hvor man mødes og være sammen med andre unge
– der findes blandt andet en afdeling i Esbjerg. www.ventilen.dk
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Ringkøbingvej 32
6800 Varde
Tlf. 7994 6060
sundhedsfremme@varde.dk
www.vardekommune.dk/sundhedsfremme

