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Inspirationsark 

Ønsker du at gå mere i dybden med mental trivsel og psykisk sårbarhed, har vi samlet en 

liste med links til sider, hvor du kan hente mere viden, materialer eller inspiration.  

 

Bryd tavsheden – Ta’ fat i hinanden    

Landskampagnen EN AF OS, der arbejder for at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om mennesker 

med psykisk sygdom har udgivet Bryd tavsheden- Ta’ fat i hinanden, som er et gratis online 

læringsmateriale til elever i 8.-10.klasse samt ungdomsuddannelser. Her finder du inspirerende 

interaktive film, spots, aktivitetsforslag, lærervejledning og links til supplerende viden om psykisk 

sygdom og unge.    

www.en-af-os.dk/brydtavsheden 

 

TVÆRS 

Leder du efter materialer med unge til brug i undervisningen, så er der masser af inspiration at 

hente på Drs ungeforum Tværs. Her finder du film, interview, artikler og podcasts med unge, der 

fortæller om deres tanker og problemer – og vejen ud af dem. Samtidig kan du blive klogere på en 

række af de problemer, som de unge slås med. Du finder desuden links til steder, der tilbyder 

gratis og anonym rådgivning.  

www.dr.dk/tvaers 

 

Børns Vilkår - Børnetelefonen 

Børnetelefonen er et rådgivningstilbud for børn og unge under Børns vilkår, hvor børn og unge kan 

skrive eller ringe ind om deres problemer. På deres hjemmeside finder du links til relevante emner 

samt personlige breve fra unge, som du kan bruge som inspiration i undervisningen. Du kan også 

frit downloade undervisningsmateriale om mobning, digital mobning, trivsel og etnisk unge. 

http://www.bornsvilkar.dk/Raadgivning/SkoleTjenesten/Undervisningsmateriale.aspx 

 

headspace 

headspace er et anonymt online- og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. 

Ingen problemer er for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser. På siden finder du 

viden om de mest almindelige emner, som unge, der kontakter headspace, tumler med. Du finder 

desuden historier med unge, der fortæller, hvordan de har oplevet at have det svært, og hvordan 

de har tacklet det. headspace ligger fysisk i København, Rødovre, Roskilde, Odense, Horsens, 

Esbjerg, Billund, Herning og Aalborg, hvor de unge også har mulighed for at søge hjælp. 

http://www.headspace.dk/for-unge 

 

http://www.en-af-os.dk/brydtavsheden
http://www.dr.dk/tvaers
http://www.bornsvilkar.dk/Raadgivning/SkoleTjenesten/Undervisningsmateriale.aspx
http://www.headspace.dk/kobenhavn
http://www.headspace.dk/rodovre
http://www.headspace.dk/roskilde
http://www.headspace.dk/odense
http://www.headspace.dk/horsens
http://www.headspace.dk/esbjerg
http://www.headspace.dk/billund
http://www.headspace.dk/esbjerg
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Livslinien.dk 

Livslinien.dk tilbyder anonym telefon- og netrådgivning til mennesker med selvmordstanker. 

På siden finder du også Livsliniens webbaserede undervisningsmateriale Vælg livet til unge i 

7-10. klasse, der sætter fokus på at håndtere livets udfordringer som kærlighed, selvværd og 

selvtillid, kultur og krise. Du finder også et online ressourcemateriale til undervisere med 

viden, gode råd og hjælp til, hvordan du som underviser kan støtte og håndtere elever med 

selvmordstanker. Materialet kan frit downloades. 

http://www.livslinien.dk/om-livslinien/ressourcer-til-unge-og-laerere/ 

 

Ungekompasset  

Ungekompasset.dk er en digital gps, hvor unge psykisk sårbare, venner, familie og fagfolk kan 

søge oplysninger om, hvor man kan finde hjælp, tilbud og støtte. På siden finder du en stor 

søgedatabase, og så finder du artikler og film med unge, som fortæller, hvordan det er at leve med 

psykiske problemer og at få hjælp til at komme videre. Endelig kan du finde oplysninger om 

forskellige diagnoser og misbrug. 

www.ungekompasset.dk 

 

Headmatters 

Headmatters er en infoside til børn og unge om psykiske lidelser. Her kan du både finde videoer 

med personlige historier, diagnoseforklaringer og kendte, der udtaler sig om det at være psykisk 

sårbar samt gode råd.  

www.headmatters.dk 

 

Etnisk Ung 

Etnisk Ung yder professionel og anonym rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre 

og fagfolk. På hjemmesiden finder du viden, film og andet materiale om æresrelaterede 

problematikker, som etnisk unge ofte kæmper med. 

www.etniskung.dk 

 

 

 

 

 

 


