Jonas skulle have sagt fra
Du har hørt podcasten og læst artiklen om Jonas. Aftal med din lærer,
hvilke opgaver du skal arbejde med. Husk at uddybe dine svar.

1

Hvorfor kørte Jonas og hans veninde
galt?

7

Hvem tror du ellers har skyldfølelse?
Veninden? Vennerne? Forældrene?

2 Ville du være vred på chaufføren, hvis

8

Jonas beskriver en fysisk og en psykisk
nedtur. Den psykiske nedtur gør, at Jonas
trækker sig fra fællesskabet, selv om
fællesskabet gerne vil ham.
Hvad mener han med psykisk nedtur?
Hvorfor tror du, han trækker sig fra
fællesskabet?

9

I podcasten taler de om ”Liftkultur”. Nogle
gange er det vigtigere at få et lift end at
følge færdselsreglerne, også selv om man
godt ved, at der er en risiko forbundet
med liftet.
Hvad skal der til, før du vil blande dig i
andres kørsel?

du var Jonas?

3

Jonas levede et liv med venner, fester, piger
og fodbold. Det skulle gå stærkt og skolen
var han træt af. Han havde drømme om
fremtiden og ville gerne være tømrer.
Hvad er dine drømme?

4

Lægen fortæller Jonas om hans skader.
Jonas forstår det ikke helt, før lægen siger:
”Og Jonas, det betyder, at der en rigtig stor
risiko for, at du ikke kommer til at gå igen”.
Nu lever Jonas et liv på hjul og har også
andre fysiske følger af sin ulykke.
Hvad ville ændre sig i dit liv, hvis det
skulle leves i kørestol?

5

Kristine beskriver en kultur, hvor teenageværelset er rykket ind i bilen. Der bliver
festet, hørt musik, drukket ”nossebajere”
og bare kørt rundt.
Er det en kultur, du kender? Hvorfor tror
du, unge mennesker bruger bilen som
teenageværelse?

6 Jonas har det allersværest med den på-

virkning, ulykken har haft på hans familie.
Han siger, at det er værre at have påvirket
så mange mennesker, end det er at sidde i
kørestol. Han har det, som om de alle
sammen var med i bilen den dag.
Hvordan tror du, det ville påvirke dine
venner og din familie, hvis du endte i
en kørestol?

10 Jonas siger, at alle i bilen har et med-

ansvar, og at han selv var skyld i ulykken.
Er du enig?

11 Jonas ville ønske, at han havde sagt

fra. Det kan være svært at sige fra i
situationen, men nogle gange kræver
det bare lidt forberedelse.
Hvad kan du sige til en person, som:
• Kører for stærkt?
• Er uopmærksom?
• Har glemt selen?
• Har drukket for meget?

12 Kristine siger: ”Det kunne have været
mig, for jeg gjorde ikke noget for at
undgå det”.
Hvad kan du gøre for ikke at ende i
Jonas´ situation?

