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Filmen ligger på hjemmesiden under lektion 3, og linket kan sættes ind i selve præsentationen. Den viser to 

unge, Mia og Thomas, der sætter ord på, hvordan ensomhed føles for dem. De er begge kommet i Ventilens 

mødesteder. 

I filmen optræder også Mathias Lasgaard, en af landets førende forskere inden for ensomhed, og Rillo Rud, 

der er sekretariatsleder i Ventilen, og som arbejder for at forebygge og afhjælpe ungdomsensomhed. 

 

Filmen varer ca. 10 minutter.  

 

Når filmen er slut, kan du spørge eleverne, om de har nogle umiddelbare kommentarer eller spørgsmål. 

 

Forslag til opfølgning på filmen: 

 Var der noget i filmen, der var overraskende? 

 I filmen fortæller Thomas, at ensomhed er som at være i en dykkerklokke blandt fisk, man kan se, 

men som man ikke er rigtigt sammen med. Hvad mener han med det? Hvordan kan man komme ud 

af sådan en dykkerklokke? 

 Mia fortæller, at hun tit sad med høretelefoner på i frikvartererne. Hvorfor gjorde hun det? Hvilken 

betydning fik det for hendes skoletid? Hvilket signal sender det, når nogen sidder med høretelefoner 

på? Kunne hun eller andre have gjort noget anderledes? 

 Rillo Rud fra Ventilen fortæller, at unge, der føler sig ensomme, tit forsøger at skjule deres problem 

for omverdenen på trods af, at de faktisk har brug for andres hjælp til at komme ud af ensomheden. 

Hvorfor skjuler de sig? Og hvorfor er det pinligt at føle sig ensom? 

 Mathias Lasgaard, forskeren, fortæller, at ensomhed er kroppens måde at fortælle ensomme 

mennesker, at de skal søge mod fællesskabet. Hvorfor er det problematisk at stå uden for 

fællesskabet? Hvilke konsekvenser kan det få, hvis man ikke føler sig som del af et fællesskab? 
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De tre korte casefilm ligger på hjemmesiden under lektion 3, og du kan vælge at vise dem som supplement 

til den lange film..  

 

Film 1 (ca. 4 min.) viser Martine, der sætter ord på, hvordan ensomhed føles for hende. Hun fortæller, at hun 

havde svært ved de sociale spilleregler, og at hun trak sig fra fællesskabet. Det var først, da hendes 

klassekammerater fandt ud af, at hun faktisk ønskede at deltage, at hun blev inviteret med. 

 

Når filmen er slut, kan du spørge eleverne, om de har nogle umiddelbare kommentarer eller spørgsmål. 

 

Forslag til opfølgning på filmen: 

 I filmen fortæller Martine, at hun ikke kunne finde ud af de sociale spilleregler. Hvad tænker I om, at 

hun fortæller, at de andre betragtede hende som sær?  

 I filmen fortæller Martine, at hun ikke kom til festerne. Hvad kan manglende festdeltagelse være 

udtryk for? 

 

Film 2 (ca. 3 min.) viser Jonathan, der sætter ord på, hvordan ensomhed føles for ham. Han fortæller, at 

ensomhed er, når man ikke har nogen at tale med om det, der virkelig betyder noget. Og at man mistrives 

socialt, når man ikke føler, at man passer ind. 

 

Når filmen er slut, kan du spørge eleverne, om de har nogle umiddelbare kommentarer eller spørgsmål. 

 

Forslag til opfølgning på filmen: 

 I filmen fortæller Jonathan, at ensomheden startede i børnehaven, hvor han blev mobbet. Hvorfor 

tror I, at mobningen fortsatte i skolen? 

 I filmen fortæller Jonathan, at han ikke passede ind i den klasse, han gik i. Han siger, at det var som 

at få en ’blå firkant til at passe med en rød trekant’. Hvad mener han med det? Er det muligt at få 

forskellige figurer til at passe sammen i en klasse?  

 

Film 3 (ca. 3 min.) viser Kasper, der sætter ord på, hvordan ensomhed føles for ham. Han fortæller, at 

erfaringer med mobning fik ham til at trække sig fra det sociale. 

 

Når filmen er slut, kan du spørge eleverne, om de har nogle umiddelbare kommentarer eller spørgsmål. 

 

Forslag til opfølgning på filmen: 

 I filmen fortæller Kasper, at han efter mobningen trak sig fra det hele. Sagde nej til alt socialt. Hvad 

tænker I om, at de andre holder op med at invitere ham? 

 I filmen fortæller Kasper, at han overvejede at begå selvmord. Han havde gået så længe uden at 

tale med nogen om sin ensomhed, at det til sidst ’kogte over’. Hvad oplevede Kasper ved at komme 

i Ventilen?  
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