Sebastian var glad for livet
Du har hørt podcasten og læst artiklen om Sebastian. Aftal med din
lærer, hvilke opgaver du skal arbejde med. Husk at uddybe dine svar.

1

Sebastian og hans venner var
bekymringsløse og høje på livet.
Hvad betyder det? Hvad laver du, når
du er bekymringsløs og høj på livet?

2

Fortæl om en oplevelse du har haft i
trafikken, hvor du tænker, at du slap
billigt.

3

Unge mellem 17 og 24 år dør oftere i
trafikken end andre aldersgrupper.
Hvorfor tror du, det er sådan?

4

Sebastian var 18 år gammel, da han døde.
Hvad tror du, du laver, når du er 18?

5

Sebastians familie gør sig mange overvejelser omkring hvad der skal stå på hans
gravsten. Det ender med, at der står
”Sebastian Holm Hansen, 14-7 1993 –
26-2 2012, 18 år. Enjoy life”. Det er vigtigt for
Sebastians mor, at dem som ser gravstenen
ikke skal stå og regne ud, hvor gammel
Sebastian var, da han døde.
Hvad synes du om teksten på Sebastians
gravsten?

6

Find din telefon frem og undersøg, hvor
mange kontakter du har i telefonbogen,
på Snapchat, Messenger, Whatsapp osv.
Mennesker du kender, og som ville blive
påvirket, hvis du mistede livet.
Hvad kan du gøre for at passe på dig
selv i trafikken?

7

Hvad for noget tøj tager man på, når man
skal skynde sig ind på hospitalet fordi ens
søn er alvorligt kvæstet? Hvilke blomster
køber man til sin brors grav? Hvilken
gravsten skal man vælge til sit eget barn?
Hvordan skal begravelsen være? Der er
mange spørgsmål, når noget meningsløst ændrer livet pludseligt, og mange
beslutninger, som skal træffes.
Har du været til en begravelse?
Hvordan var det?
Hvis du ikke har været til en begravelse,
så gør dig nogle overvejelser om,
hvordan du synes en begravelse
bør være.

8

Kristine slutter af med at sige, at vi kun kan
gætte på, hvad der skete i bilen den nat.
Hvad tror du, der skete? Og hvordan
kunne man have ændret på det?

