
Læremiddel om selvskade til teaterstykket

NÅR DET SKÆRER I 
HJERTET

Z A K A R I A S  D A E S C U ,  M I A  U G L E B J E R G ,  
J O S E F I N E  K O B L A U C H  C H R I S T E N S E N  &  

K A T R I N E  R A H N



• KAPITEL 1 •

“Adrenalinen pumper indeni. Jeg 
lægger det tynde lille barberblad til 
min arm, og laver en hård rift, hvor 
der kommer en bane af blod. Det gør 
af en eller anden grund, at jeg falder 
til ro”. (Anne-Mette, tidligere cutter)

Hvad skal man gøre ved kaosset, 
bekymringen, vreden, sorgen, 
ensomheden, forladtheden, 
skuffelsen og tomheden – Kniven 
rammer huden og det hele forsvinder 
på et øjeblik – alle de svære følelser 
forsvinder ud af kroppen…!

“Det giver en kæmpe rus, som slet 
ikke kan opleves på anden måde. Det 
er bedre end alt, end mad, end 
glæde, end sex”. (Karen Røigaard, 
tidligere cutter)

Oplæsning
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• Sektion 1 •

Mindmap
H v a d  s k a l  j e g ?

	 Du skal lave en mindmap 	
	 ligesom eksemplet til højre, på 
	 det stykke papir du har fået 
	 af din lærer. Hvad tænker du, 
	 når du hører ordet 
	 ”selvskade”? 

	 Du må lave lige så mange pinde 
	 du har lyst til, og skrive alt ned 
	 der falder dig ind. 

	 Du har 5 minutter til at lave din 
	 egen mindmap, og du skal 	
	 huske at gemme den, da den 
	 skal bruges senere hen. Brug 
	 linket til uret nede i højre 	
	 hjørne. Når de fem minutter er 
	 gået, og du har skrevet alt, 	
	 hvad du tænker om selvskade, 
	 ned i din mindmap, skal du gå 
	 videre om til næste side og læse
	 teksten ”Selvskade - hvad er 
	 det?” 

	 3 – 2 – 1 – NU!

Oplæsning
http://www.youtube.com/
watch?v=413p9zlXx-0

http://www.youtube.com/watch?v=413p9zlXx-0
http://www.youtube.com/watch?v=413p9zlXx-0
http://www.youtube.com/watch?v=413p9zlXx-0
http://www.youtube.com/watch?v=413p9zlXx-0
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• Sektion 2 •

S e l v s k a d e  –  h v a d  e r  d e t ?

	 ”Jeg har altid følt, at jeg skulle og stadig skal leve op til nogle meget 	
	 høje krav, jeg skal være god, et godt menneske og god i skolen. Det er 	
	 også fordi, mine forældre er højtuddannede”. (Anne, 15 år)

	 Ligesom citatet siger det, sker skade ofte på sig selv, når unge 	 	
	 mennesker føler, at der bliver stillet for høje krav til dem. De unge 	
	 mennesker får nemt en følelse af, at de ikke er perfekte. Netop derfor 
	 kan nogle finde på at skade sig selv ved enten at skære, bide eller slå sig 
	 selv. Andre stopper også med at spise. På den måde glemmer de den 	
	 psykiske smerte og tænker kun på den fysiske. Det kan lyde lidt 		
	 underligt, at man hellere vil have fysiske smerter end psykiske, men 	
	 når det psykiske pres bliver for stort, er den fysiske smerte faktisk 	
	 lettere at bære. Nogle skader også sig selv for at straffe sig selv.

	 ”… Det begyndte med, at jeg skar mig i fingrene, jeg havde bare lyst til at 
	 gøre mig selv ondt på den ene eller anden måde for at få tanker væk. 	
	 Men det hjælper kun så længe det gør ondt, fordi så er det som om, man 
	 kun fokuserer på det. Når det så ikke gør ondt mere, så kommer det 	
	 hele tilbage eller noget nyt for den sags skyld” (Cecilie, 13 år)

	 Det er vigtigt at vide, at selvskade og selvmord ikke er det samme! 	
	 Folk der skader sig selv har nemlig ikke et ønske om at slå sig selv 	
	 ihjel.

Oplæsning
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• Sektion 3 •

S p ø r g s m å l

1. Hvorfor tror I, at man 
selvskader?

2. Hvad føler du, når du 
hører om selvskade?

3. Hvad kan man gøre for 
at hjælpe en, der 
selvskader?

4. Hvad kan skolen gøre?

5. Hvad skal man ikke 
gøre, hvis man hører 
om nogen, som 
selvskader?

6. Hvordan foregår 
selvskaden?

7. Hvordan forhindrer 
man unge i at begynde 
at selvskade?

8. Find selv på flere 
spørgsmål omkring 
selvskade. 

E l e v g r u p p e r

	 I skal nu finde sammen i grupper á 4 personer.

	 I jeres gruppe skal der være 2 drenge, 1 lyshåret og 1 	
	 mørkhåret, og 2 piger, 1 lyshåret og 1 mørkhåret.

	 Sæt jer sammen så alle kan se hinanden og tag jeres	 	
	 mindmap med, som I lavede i den første opgave - det kan 	
	 jo være, I har lyst til at skrive flere stikord på den.

	 Nu er I klar til at kigge på spørgsmålene i boksen til højre 
	 - brug god tid på at svare. Alle skal have lov til at sige 	
	 noget. Det er ikke sikkert, I kan svare på dem alle 	 	
	 sammen. 

	 Hvis I har tid tilbage så find selv på flere spørgsmål eller 	
	 skriv ting, I undrer jer over, ned.

	 I har 25 minutter til at få snakket sammen omkring 	 	
	 spørgsmålene. Klar - parat - start!

Oplæsning

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=AvT_uzFRMjk
https://www.youtube.com/watch?v=AvT_uzFRMjk
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• Sektion 4 •

Klassediskussion

Nu  s k a l  d e r  d i s k u t e r e s !

Gå derfor tilbage til klassen. Her skal I, 
sammen med jeres lærer, gennemgå alle de 
opgaver, I har lavet indtil nu.

Brug 30 minutter på en klassediskussion 
om hvad I i grupperne, og I selv har fundet 
ud af. Husk stadigvæk at skrive ned på din 
mindmap, hvis du hører noget nyt!

Oplæsning

https://www.youtube.com/
watch?v=-r6OBnA-RCo

https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
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• Sektion 5 •

Forestillingen

Nu er I klar...

...til at se forestillingen 
“Når det skærer i hjertet”. 

God fornøjelse! 

Oplæsning



• KAPITEL 2 •

EFTER STYKKET

I har nu været inde at se 
teaterforestilling. Nu er det 
tid til at bearbejde alle de 
indtryk, som I har fået. 

Selvskade er et alvorligt 
emne. Faktisk har omkring 
10-15 % af unge i Danmark 
gjort skade på sig selv. 
Derfor er det vigtigt at vide, 
hvad man skal gøre, hvis 
man opdager at nogen 
selvskader, eller hvem man 
kan snakke med, hvis man 
selv selvskader.

Oplæsning
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• Sektion 1 •

Walk and talk

Gå en tur udenfor sammen 
med din sidekammerat. Snak 
om hvad I oplevede under 
teaterstykket. 

Om 10 minutter skal I sidde 
ved jeres plads igen.

Oplæsning
https://www.youtube.com/
watch?v=hq_h53Jfx4g

https://www.youtube.com/watch?v=hq_h53Jfx4g
https://www.youtube.com/watch?v=hq_h53Jfx4g
https://www.youtube.com/watch?v=hq_h53Jfx4g
https://www.youtube.com/watch?v=hq_h53Jfx4g
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• Sektion 2 •

Nu  s k a l  d e r  d i s k u t e r e s . . .  i g e n !

Når I er kommet tilbage til klassen, er det 
tid til at have en ny samtale på klassen om 
teaterstykket. Er der noget I undrede jer 
over, noget som gjorde jer kede af det eller 
synes I bare, at det var rigtig godt?

Brug 30 minutter på at snakke sammen 
med jeres lærer og hinanden. 

Oplæsning

https://www.youtube.com/
watch?v=-r6OBnA-RCo

https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo


  10  

• Sektion 3 •

Mindmap

Det er nu tid til at tage din mindmap frem igen.

Hvad har du lært om selvskade ved at se 
teaterforestillingen? Tænk lidt over dette og skriv de 
nye ting ned på din mindmap. Hvis du går i stå, kan 
du ‘udspionere’ din sidemakker og se, hvad han eller 
hun har tilføjet til sin mindmap.

Hvis du har lyst til at tegne, hvad du føler omkring 
forestillingen, så har du tid til det nu.

I har 15 minutter fra nu.

Oplæsning
https://www.youtube.com/
watch?v=FSW2qNhhRFg

https://www.youtube.com/watch?v=FSW2qNhhRFg
https://www.youtube.com/watch?v=FSW2qNhhRFg
https://www.youtube.com/watch?v=FSW2qNhhRFg
https://www.youtube.com/watch?v=FSW2qNhhRFg


  11  

• Sektion 4 •

Hvad skal jeg gøre hvis...

. . . a n d r e  s e lv s k a d e r ?

Hvis du opdager, at en i din klasse eller en af dine 
venner sårer sig selv, kan du hjælpe på forskellige 
måder. Hvis du kender personen godt, kan du snakke 
med personen og lytte til personens problemer. Husk, 
at du som lytter skal tage problemet alvorligt. Det 
bedste, du kan gøre, er at lytte til din ven uden at 
afvise, hvad hun eller han siger. Sig f.eks. ikke: "Nej, 
det passer da ikke...", men i stedet: "Du siger, at du 
føler dig alene. Det kan jeg godt forstå, kan være 
svært". Lyt, nik og kom med anerkendende 
kommentarer som f.eks.: "Det må være svært at gå 
rundt med alt det indeni". Som lytter skal du være 
opmærksom på, at det som selvskader tager lang tid 
at få det godt igen. Derfor skal du som lytter være 
tålmodig. Du kan som ven ikke stå alene med 
problemet, og du kan derfor kontakte en voksen, evt. 
en lærer eller sundhedsplejerske. En voksen har et 
større overblik og kan lettere finde hjælp til personen, 
som selvskader.

Det kan være svært at løse problemerne selv. Det er 
derfor vigtigt, at du i samarbejde med en voksen, 
søger hjælp enten hos en skolepsykolog, 
praktiserende læge eller PPR (pædagogisk 
psykologisk rådgivning), som findes i alle kommuner, 
hvis du opdager at én du kender, skader sig selv. 

Det er nemlig vigtigt, at du ikke er alene om det!

Hvis du har brug for at 
skrive med andre, som har 
samme problemer som dig, 
kan du bruge hjemmesiden
www.paaroerendeforum.dk 

Oplæsning

http://www.paaroerendeforum.dk
http://www.paaroerendeforum.dk
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• Sektion 5 •

Hvad skal jeg gøre hvis...

. . . j e g  s k a d e r  m i g  s e lv ?

Det er vigtigt at få talt med andre, hvis du er 
ked af det og har det dårligt indeni. Det hjælper 
at tale med nogen om dine problemer. Hvis du 
skader dig selv, er det derfor en god idé at 
snakke med en du stoler på, f.eks. en ven, en 
lærer eller dine forældre, om det. Men det kan 
være rigtig svært at fortælle om sine problemer 
til en man kender. Du kan i stedet få hjælp 
andre steder. F.eks. kan du tage kontakt til din 
skolepsykolog eller få hjælp på 
www.lmsspiseforstyrrelser.dk. Her kan du læse 
mere om spiseforstyrrelser og selvskade, og du 
kan også komme i kontakt med rådgivere og 
støttegrupper. Det gode ved LMS er, at du kan 
være fuldstændig anonym. Her kan du enten 
chatte eller maile. Der er også mulighed for at 
tale i telefon med en af LMS’ rådgivere. 

Kontaktinformationerne står på sidste slide.

Husk, du er ikke alene!

Oplæsning

http://www.lmsspiseforstyrrelser.dk
http://www.lmsspiseforstyrrelser.dk


  13  

• Sektion 6 •

Rollespil

Hvordan skal jeg opføre mig?

I skal i klassen dele jer op i 2 lige store hold, 
jeres lærer hjælper jer med at danne grupper.

Én gruppe skal være selvskadere (gruppe a), 
den anden gruppe skal være pårørende (gruppe 
b). 

Gå nu sammen to og to, en person fra gruppe a 
og en person fra gruppe b.

Forestil jer nu, at I skal forsøge at få løst 
konflikten “hjælp, min ven er selvskader!” 
Improviser en dialog (samtale), hvor den 
pårørende skal finde noget hjælp til personen 
som selvskader.

I har 30 minutter til at snakke. Start NU! 
 
Hvis I har lyst, kan en gruppe fremvise det 
foran klassen.

Oplæsning
https://www.youtube.com/
watch?v=-r6OBnA-RCo

https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6OBnA-RCo


  14  

• Sektion 7 •

Her kan du finde hjælp
Kontaktinformation:  
 http://www.lmsnyt.dk/kontakt-lms/
Personlig rådgivning 
- i København, Århus, Odense, Aalborg og Næstved 
Tidsbestilling mandag-torsdag mellem kl. 11 og 12 på tlf. 
7010 1818 
Læs mere om LMS' personlige rådgivning her.

Telefonrådgivning  
Telefontid er mandag til torsdag fra kl. 16 – 20 på 
tlf. 7010 1818  
Læs mere om LMS' telefonrådgivning her.

Mailrådgivning  
Klik her: send en mail

Støtte-/kontaktpersonordning, mentorordningen og 
bisidderordning  
Kontakt os  mandag til torsdag mellem kl. 9 og 16 på tlf. 
2339 4310 
Læs mere information om de tre ordninger her eller send 
en mail.

Støttegrupper  
- for personer med spiseforstyrrelser eller selvskade 
samt pårørende  
Ring mandag til torsdag fra kl. 18-20 på tlf. 7010 1818 
Læs mere om støttegrupper her eller send en mail.

Kurser, workshops og gå-hjem-møder  
Kontakt os mandag til torsdag mellem kl. 9 og 16 på tlf. 
2339 4310

Husk at alle lærere, sundhedsplejesker, 
skolepsykologer m.fl. har tavshedspligt! 
De må derfor ikke sige noget videre, som 
du ikke vil have.

http://www.lmsnyt.dk/kontakt-lms/
http://www.lmsnyt.dk/kontakt-lms/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/raadgivning/personlig-anonym-raadgivning/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/raadgivning/personlig-anonym-raadgivning/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/raadgivning/telefonraadgivning/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/raadgivning/telefonraadgivning/
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=7
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=7
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=9
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=9
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=9
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=9
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/stoettegrupper/
http://www.lmsnyt.dk/saadan-faar-du-hjaelp/stoettegrupper/
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=2
http://www.lmsnyt.dk/kontakt/page.asp?mod=poll&pollid=2


  15  

• Sektion 8 •

Kildehenvisning

Kapitel 1 - grafik fra www.teaterkompas.dk
Kapitel 1 - citater fra www.teaterkompas.dk
Kapitel 1, sektion 2 - citater fra http://www.lmsselvskade.dk/om-
selvskade/personlige-historier/

Kapitel 2 - Grafik og billeder fra www.teaterkompas.dk

http://www.teaterkompas.dk
http://www.teaterkompas.dk
http://www.teaterkompas.dk
http://www.teaterkompas.dk
http://www.lmsselvskade.dk/om-selvskade/personlige-historier/
http://www.lmsselvskade.dk/om-selvskade/personlige-historier/
http://www.lmsselvskade.dk/om-selvskade/personlige-historier/
http://www.lmsselvskade.dk/om-selvskade/personlige-historier/
http://www.teaterkompas.dk
http://www.teaterkompas.dk

