
                                                                                                                               

I får her tre forskellige eksempler på unge, der fortæller om det at føle sig ensom. De har valgt 

forskellige måder at formidle deres historie på.  

 

Youtuberen Kristian har lavet en video til sin youtubekanal, fordi han vil forklare sine følgere, 

hvorfor han ikke har lagt så mange videoer op i en periode. Videoen hedder ’Jeg har det ikke så 

godt’. 

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=evZ6RFBq2aQ 

Se videoen og tal om følgende:  

1) Hvad tænker I, der ligger til grund for, at han ikke har det så godt?  

2) Hvilke følelser beskriver han?  

3) Hvorfor tror I, han har lavet denne video?  

4) Hvilket budskab i videoen, synes I, er det vigtigste til andre unge?  

 

Alberte har skrevet et debatindlæg til Kristeligt Dagblad, hvor hun beskriver den udvikling, hun har 

været igennem siden folkeskolen.   

Debatindlægget er på de sidste sider.  

Læs debatindlægget og tal om følgende:   

1) Hvad tror I, den røde notesbog betød for Alberte?   

2) Hvorfor tror I, det er svært for Alberte at sige, at hun har brug for andre?  

3) Hvorfor tror I, det er vigtigt for Alberte at fortælle sin historie?   

4) Hvilket budskab i debatindlægget synes I, er det vigtigste til andre unge?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=evZ6RFBq2aQ


                                                                                                                               

Tværs er et radioprogram, der handler om de svære situationer, man kan stå i som ung. Tværs 

besøger 22-årige Sofus i hans nye lejlighed. Han fortæller om den kæreste, han havde fra 9. 

klasse og hele gymnasietiden. De går fra hinanden, og Sofus har det svært efter bruddet. Han vil 

ikke bebyrde sine venner med at tale om det, så han går rundt med sine tanker alene.   

Link til radioprogram: https://www.dr.dk/radio/p3/tvaers/tvaers-podcast-15 

Start med at lytte ved 9.15 og frem til 17.55.  

 

Bagefter arbejder I med følgende spørgsmål:  

1) Hvorfor tror I, at Sofus tog alene ud at rejse? 

 

2) Hvilken rolle spiller musik for Sofus?  

 

3) Hvorfor tror I, han sidder så meget hjemme i stedet for at være ude med andre mennesker? 

 

4) Tror I, at det er en kæreste eller venner, som Sofus mangler mest i hans liv?  

 

5) Hvilke spørgsmål ville I have stillet til Sofus, hvis I var intervieweren?

https://www.dr.dk/radio/p3/tvaers/tvaers-podcast-15


                                                                                                                               

Fællesskab er ikke altid noget man er fælles om 
I mine sidste par år af folkeskolen havde jeg i min rygsæk en stor rød notesbog. Den blev min flugt fra 

skolegården, et frirum, hvor jeg kunne tegne og sætte ord på min mistrivsel i klassen. I 2010, da jeg var 14 

år og gik i 8. klasse skrev jeg: 

”Jeg siger til mig selv, at jeg kan holde det ud. Et år mere. De samme hånlige blikke. Jeg siger, jeg kan, men 

fejler hver gang. Jeg falder i sandet, men rejser mig med blodige knæ, og en voldsom hovedpine – med 

lysten til at skrige og græde. Men jeg er stille, alene. Lukker mig inde i mig selv. Lukker sindet og tænker for 

meget.”   

TIL SIDST MÅTTE JEG GIVE EFTER for mistrivslen og mobningen og overbevise mig selv om, at jeg ikke havde 

en plads i fællesskabet. Jeg var ikke just mig selv en hjælp, så da dette år var gået, og jeg var ”fri”, blev det 

hele meget sværere.  

For aktivt og oftest synligt valgte jeg fællesskabet fra – på trods af at jeg er enormt social anlagt. Jeg 

fortsatte mobberiet mod mig selv, faktisk helt indtil for to år siden.  

Pludselig var de hånlige blikke i citatet ikke længere bare fra dem i min folkeskole – men dem, jeg så mig 

selv med.  

Da jeg startede på mit studie, tænkte jeg, at dette måtte være min mulighed for at opnå det, jeg ønskede i 

folkeskolen. At komme med i en ”gruppe” og være en del af et fællesskab. Der skulle ikke lang tid til, før jeg 

igen faldt tilbage til 14-årige jeg – altså, at vi ikke er inviteret, for vi er ikke gode nok.  

Sandheden er jo, at jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle begå mig i sådan et fællesskab. Tværtimod har 

jeg tvunget mig selv, med galoperende angst, til at tage i biograf og på café alene. De hånlige blikke fortalte 

nu, at folk, der så mig, måtte tænke, at jeg er en særling uden venner. For sådan følte jeg mig. Jeg holdt 

endda nytår alene i håb om at fikse den enorme ensomhed, jeg nu havde bygget op.  

Det er ikke længere end et halvt år siden, at jeg gjorde op med den tanke. Vi var på udflugt med klassen, og 

da vi havde lidt fritid, gik jeg rundt for mig selv og lyttede til en lydbog. Ironisk nok om sårbarhed og skam.  

Da jeg kom ind i bussen, sagde en af mine studiekammerater, at jeg skulle da have spurgt hende – for så 

kunne jeg gå med hende og ikke være alene. Næsten med refleks svarede jeg noget alla: ” Nej tak, jeg kan 

lide at være alene.” Det er mere eller mindre en løgn.  



                                                                                                                               

 Jeg kan efterhånden lide begge dele, men lige der ville jeg gerne have været sammen med andre. På vej 

hjem i bussen gik det op for mig, at det her var min sårbarhed. At lægge kortene på bordet og indrømme, at 

jeg har brug for andre. Det var enormt skamfuldt for mig.  

Faktisk endte jeg med nogle uger senere at fortælle hende pigen det. Det er et skridt den rette vej. Ene er 

ikke altid alene, og et fællesskab er ikke altid, noget man er fælles om. Det er heller ikke noget, man oftest 

har besluttet selv. Men med en venlig hånd, som den jeg fik – så kan man give plads til venlige blikke.  

Et andet skridt den rette vej var, da jeg blev frivillig i Ventilen Danmark. Pludselig befandt jeg mig i et 

fællesskab, en gruppe. Endda en med plads til at fortælle det her uden det blev forbundet med skam – 

tværtimod med en enorm styrke. 

 Pludselig var jeg ikke hende særlingen, som jeg havde følt mig længe, men jeg var hende, som står foran 

mange mennesker med en ny form for sårbarhed og styrke – i håb om at inspirere, og gøre verden til et lidt 

mindre ensomt sted. For det var den pludselig for mig, lys og enorm ydmyg.  

Så i sidste ende var der intet at fikse, men meget at dele. 

 

Alberte Dommerby Kristensen er sygeplejerske-studerende og frivillig i Ventilen Danmark. 

 


