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MEDVIRKENDE: Anna, Cille, Isabella, Jessica,  
Karoline, Laura, Louise, Mark, Magnus, Nicklas, 
Nanna, Natascha Ayo, Selma og Trine
INSTRUKTION: Peter Dupont Weiss
MANUSKRIPT: De medvirkende i samarbejde  
med Peter Dupont Weiss
IDÉ: Henrik Hartmann
KOREOGRAFI: Lasse Hoegh Von Essen
MUSIK-COACH: Donna Cadogan
LYD: Signe Hendel Møller
LYS: Trine Asmussen i samarbejde med elever fra AFUK
FOTO: Jon Bjarni Hjartarson
RADIOPRODUKTION: Jonas Rohold, 
Line Jakobsgaard og Radio C:NTACT
MEDVIRKENDE I RADIO: Emil, Anna, Oliver, 
Natasha og Natascha Ayo
FILMPRODUKTION: Benjamin Mørch
UNDERVISNINGSMATERIALE: Line Jakobsgaard 
Hansen, Leonora Wulff-Jørgensen og 
Anders Thrue Djurslev
PROJEKTLEDELSE: Leonora Wulff-Jørgensen og 
Helena Aviaja Eley
PR & KOMMUNIKATION: Anders Thrue Djurslev
FRIVILLIG: Katrine Bjergaarde 
AFVIKLER: Oliver Svensson 
FORESTILLINGSLEDELSE: Leonora Wulff-
Jørgensen og Line Jakobsgaard Hansen

C:NTACTs faste personale
KREATIV DIREKTØR: Henrik Hartmann
DAGLIG LEDER: Helle Haagen
PROJEKTLEDERE: Helena Aviaja Eley, Leonora 
Wulff-Jørgensen og Naghmeh Mahmoudi Kashani
KOMMUNIKATIONS- OG FORMIDLINGSANSVARLIG: 
Anders Thrue Djurslev
BOGHOLDER: Jette Nielsen

Forestillingen er støttet af 
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Kære underviser!
Sårbarhed. Ensomhed. Isolation. Ifølge SFI-rapporten BØRN OG UNGE – TRIVSEL OG VEL-
FÆRD fra 2014, stiger den psykiske sårbarhed og mistrivsel blandt unge i Danmark i dag. Der-
for præsenterer C:NTACT en række unges historier om og erfaringer med at føle sig sårbar i 
det danske samfund i dag fra forskellige platforme, som I kan bruge aktivt i undervisningen.

C:NTACT vil med forestillingen DER SKAL MOD TIL med tilhørende online podcasts og videoer 
samt dette undervisningsmateriale give dig som underviser en indgangsvinkel til at tale om 
og diskutere sårbarhed med dine elever og studerende i klasselokalet. 

Materialet tager udgangspunkt i de personlige beretninger fra virkeligheden, som C:NTACT 
præsenterer på forskellige platforme i forbindelse med DER SKAL MOD TIL. Materialet kan 
enten anvendes i forlængelse af at have set forestillingen på Edison eller som turnéudgave 
– eller ved at bruge de online formater i undervisningen og fokusere på de interview og 
opgaver, som relaterer sig til disse medier.

På næste de næste par sider kan I læse om det overordnede tema om sårbarhed blandt 
unge – og hvorfor det er særligt aktuelt at tale om og diskutere sårbarhed netop i dag. 
Disse sider er oplagte at begynde på inden du og din klasse ser forestillingen.

Side 5-9 handler om DER SKAL MOD TIL og gengiver et par monologer og en sangtekst fra 
forestillingen med tilhørende diskussionsspørgsmål. Her kan I også arbejde med forestil-
lingsanalyse og skrive en anmeldelse af DER SKAL MOD TIL.

Side 10-15 præsenterer de radiopodcasts, som vi har produceret sammen med en række 
unge om temaet sårbarhed og mistrivsel. Her finder du både links, interview og spørgsmål, 
som I kan lytte til sammen, læse og arbejde med i undervisningen.

På side 15-18  kan I læse kronikker, som to af de medvirkende har skrevet. Til kronikkerne 
hører en række diskussionsspørgsmål og en øvelse til jeres elever om selv at beskrive situ-
ationer, hvor de har følt sig sårbare, i en skriftlig fremstilling.

Har I ris eller ros, kommentarer og feedback, er I altid velkomne til at skrive en mail til  
anders@contact.dk med jeres tanker om og erfaringer med forestilling, podcasts, kronik-
ker og undervisningsmateriale.

Rigtig god fornøjelse!

http://www.bedrepsykiatri.dk/media/30583/1430-boern-og-unge.pdf
http://www.bedrepsykiatri.dk/media/30583/1430-boern-og-unge.pdf
mailto:anders@contact.dk
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Selv om de fleste unge i Danmark trives og har et godt ungdomsliv, er den psykiske sund-
hed og trivsel blandt danske børn og unge – især piger – forringet de seneste år. Det viser 
bl.a. SFI’s rapport BØRN OG UNGE I DANMARK – VELFÆRD OG TRIVSEL fra 2014. Ensomhed, 
utryghed og psykiske problemer er stigende. Hvad skyldes denne udvikling? Hvordan kom-
mer den til udtryk? Og hvad kan vi gøre for at det bliver bedre?

Fakta om psykisk sårbarhed

Artikelserie: 
Ondt i ungdommen
I august 2016 kørte Dagbladet Information en artikelse-
rie om psykisk sårbarhed blandt unge under titlen ’Ondt i 
ungdommen.” I artikelserien fortæller fire unge om deres 
psykiske udfordringer. Udgangspunktet er, at man som ung 
i dag har markant større risiko for at få en psykisk lidelse:

”Danske unge er langt mindre lykkelige og har flere psy-
kiske lidelser end de ældre generationer. Et stigende antal 
børn og unge mistrives og kæmper med angst, depression, 
spiseforstyrrelser og selvskade. De befinder sig i en gråzo-
ne, hvor de ikke er syge nok til psykiatrien, men ikke raske 
nok til at fungere i et uddannelses- og ungdomsliv præget 
af stadigt højere krav om præstation, fleksibilitet og et per-
fekt liv. Information går i en række artikler tæt på fire unge 
med ondt i livet og de samfundsstrukturer, der er med til at 
gøre dem syge.” 

Psykisk helbred bliver bedre med alderen,
Dagbladet Information, 9. august 2016
’Jeg skulle være den bedste udgave af mig selv’, 
Dagbladet Information, 8. august 2016
’Jeg har jo gået med en facade og kørt et dobbeltliv’, 
Dagbladet Information, 5. august 2016
’Hvad som helst kunne få mig til at skade mig selv’, 
Dagbladet Information, 3. august 2016
’Jeg har jo alle mulige grunde til at være en sund og  
glad pige…’, 
Dagbladet Information, 1. august 2016

MISTRIVSEL BLANDT UNGE I TAL
22 % af 18-årige i 2016 har depressive sympto-
mer. Det er mere end dobbelt så mange, som 
da de samme unge blev spurgt som 15-årige.
4 % af denne gruppe har haft depressions-
symptomer over længere tid. Pigerne udgør i 
denne gruppe 74 %.

Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 

At være ung i Danmark kan være svært, 2016

5-18 % af børn og unge i Danmark føler sig 
ensomme.
20-25 % af danske unge har prøvet at skade 
sig selv.

Kilde: Vidensråd for Forebyggelse: 

Børn og unges mentale helbred, 2014

21 % føler sig ofte stressede.
19 % er ofte blevet og 6 % har ofte mobbet i 
deres skoletid.
11 % føler sig ofte ensomme.
17 % har overvejet at tage deres eget liv.
9 % af de unge har cuttet sig.
10 % er utilfredse/meget utilfredse med egen krop.
12 % har sultet sig og 9 % har kastet op med vilje.

Kilde: CEFU (Center for Ungdomsforskning): 
Når det er svært at være ung i DK – Viden og  
råd om unges trivsel og mistrivsel, 2011

LÆS ARTIKELSERIEN.
Diskutér hvilke ”samfundsstrukturer” der er 
med til at gøre unge syge i Danmark i dag.  
Kan I genkende det ”stadig højere krav om 
præstation, fleksibilitet og et perfekt liv”  
som er udgangspunkt for artikelserien?  
Hvor kommer presset fra?
Hvilke krav fra omverdenen gør sig gældende 
i de fire artikler? Er de ens eller forskellige? 
Hvordan?
Kan I genkende disse krav i forestillingen DER 
SKAL MOD TIL eller i de podcasts og inter- 
views, som I finder senere i undervisningsma-
terialet? Diskutér samfundets effekt på indi- 
videts helbred.

LÆS MERE
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 
Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet, 2016
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 
Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel, 2014
Vidensråd for Forebyggelse: 
Børn og unges mentale helbred, 2014
CEFU (Center for Ungdomsforskning): 
Når det er svært at være ung i DK – Viden og råd om 
unges trivsel og mistrivse, 2011
CEFU (Center for Ungdomsforskning): 
Når det er svært at være ung i DK – Unges beretninger
om mistrivsel og ungdomsliv, 2011

http://www.sfi.dk/publikationer/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2014-3057/
https://www.information.dk/indland/2016/08/psykisk-helbred-bedre-alderen
https://www.information.dk/indland/2016/08/vaere-bedste-udgave
https://www.information.dk/indland/2016/08/gaaet-facade-koert-dobbeltliv
https://www.information.dk/indland/2016/08/helst-faa-skade
https://www.information.dk/indland/2016/07/mulige-grunde-vaere-sund-glad-pige
https://www.information.dk/indland/2016/07/mulige-grunde-vaere-sund-glad-pige
http://www.sfi.dk/nyt/nyheder/presse/at-vaere-ung-i-danmark-kan-vaere-svaert/
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentale-helbred_digital_01_0.pdf
http://www.cefu.dk/media/266735/viden%20og%20r%C3%A5d%20om%20unges%20trivsel%20og%20mistrivsel_n%C3%A5r%20det%20er%20sv%C3%A6rt%20at%20v%C3%A6re%20ung%20i%20dk.pdf
http://www.cefu.dk/media/266735/viden%20og%20r%C3%A5d%20om%20unges%20trivsel%20og%20mistrivsel_n%C3%A5r%20det%20er%20sv%C3%A6rt%20at%20v%C3%A6re%20ung%20i%20dk.pdf
http://www.sfi.dk/publikationer/unge-i-danmark-18-aar-og-paa-vej-til-voksenlivet-11892/
http://www.sfi.dk/publikationer/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2014-3057/
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentale-helbred_digital_01_0.pdf
http://www.cefu.dk/media/320595/n_r_det_er_sv_rt_at_v_re_ung.pdf
http://www.cefu.dk/media/320595/n_r_det_er_sv_rt_at_v_re_ung.pdf
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FORESTILLINGENS INDHOLD
Beskriv forestillingens indhold: 

Hvad så du? 
Hvem var med?
Hvad havde du forventet? 
Hvordan reagerede du? 
Hvordan reagerede det øvrige publikum? 
Hvad var det bedste øjeblik?
Hvilke scener kunne du bedst lide? 
Hvordan var stemningen i forestillingen (trist, glad, 
humoristisk, vred, sørgelig) og ændrede stemnin-
gen sig undervejs?

VIRKEMIDLER
Beskriv forestillingens brug af lys:

Hvordan så lyset ud?
Hvordan blev det brugt? 
Hvilke forskellige stemninger var lyset med til at 
skabe?
Beskriv forestillingens brug af lyd:
Hvilke lyde blev der brugt i forestillingen (tale, mu-
sik, lyde fra ting osv.)? Hvilken effekt havde lydene 
og musikken på forestillingen?

BESKRIV FORESTILLINGEN SCENOGRAFI:
Hvordan så scenografien ud? 
Hvordan blev scenografien brugt? 
Hvordan virkede denne scenografi til forestillingen 
og hvad tror du instruktøren har ville vise med 
denne scenografi? 

FORESTILLINGENS TEMA
Hvilke tematikker oplever du i forestillingen? 
Hvilke historier og temaer i forestillingen var mest 
vedkommende for dig og hvorfor?
Hvilken historie gjorde mest indtryk på dig og hvorfor?
Hvordan tolker du titlen på forestillingen?

FORESTILLINGENS SAMFUNDSRELEVANS
Hvordan kan forestillingen spejles i forhold til det 
samfund, vi lever i? 
Hvorfor tror du, at C:NTACT har valgt at lave fore-
stillingen? 

FORESTILLINGENS BUDSKAB
Hvad fik forestillingen dig til at tænke over?
Hvilket budskab får du ud af forestillingen?

Der skal mod til

SKRIV EN ANMELDELSE
Skriv en anmeldelse af forestillingen. 
I anmeldelsen kan du fokusere på, hvilke 
tematikker og historier du kunne genkende 
i din egen verden og hvad du fik bedre for-
ståelse for.

Alle kan føle sig ensomme og sårbare. Når vi gør det, kan hverdagen 
virke som en slags teaterforestilling, hvor vi må præsentere en glad og 
positiv udgave af os selv for vores omgivelser. Påtage os en rolle. Tage 
en maske på. Publikum venter. Tæppet går. Det er showtime.

DER SKAL MOD TIL er en forestilling, hvor den personlige erfaring bag 
facaden er i rampelyset. Vi er en gruppe unge, som fra scenekanten 
fortæller dig om vores kampe, nederlag og sejre. Om vores diagnoser, 
indlæggelser og bekymrede forældre. Men også om vores veje ud på 
den anden side, om vores mod til at møde dig, der sidder nede blandt 
publikum - og måske kan genkende dig selv i vores historier.

Forestillingsanalyse



    DER SKAL MOD TIL – et undervisningsmateriale fra C:NTACT6

Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg 
skulle til lægen. Jeg kan kun hu-
ske, at vi sidder i lægens kontor, 

og hun læser en masse spørgsmål op. 
”Føler du dig trist?” ”Ja,” svarer jeg. 
”Jeg ønsker, at i morgen ikke kom-
mer.” ”Har du nogensinde overvejet 
selvmord?” Jeg tøver. Alt står stille i 
mig. ”Ja.” Sådan bliver hun ved. Hele 
besøget hos lægen er meget sløret. 
Men jeg husker klart, da hun ser på 
mig og siger: ”Svær depression.” De 
første tyve sekunder troede jeg ikke 
på det selv. Men så var det som om 
hun brast en boble, og jeg blev over-
vældet af flere års indre smerte.

Jeg kan ikke huske turen hjem. Da jeg 
trådte ind ad døren, var det kun min 
far som var hjemme. Da jeg gentager 
lægens konklusion ser han bare på 
mig: ”Det kan ikke passe. Det kan jeg 
ikke tro på.” Han holder om mig, og 
jeg falder sammen. Men han nægte-

de det, jeg kunne mærke det idet han 
holdt om mig. Jeg havde fået åbnet 
en dør i mit sind til al den elendighed, 
overbelastning og tristhed, som jeg 
havde gemt for verden. 

Den dag, jeg skulle fortælle det til min 
bedste veninde, blev hun så ked af det, 
at jeg endte med at trøste hende.  […]

Senere viste det sig, at depressionen 
kun var en lille del. Jeg havde en eks-
trem svær overbelastning, en stress-
sygdom, en Asperger, en svær angst. 
Det har jeg sådan set stadig. Men in-
gen tror på det. Hvis jeg fortalte mine 
venner hvor tit jeg falder grædende 
sammen på gulvet, hvor mange gange 
om dagen jeg pludselig får hjerteban-
ken, at jeg tager angstmedicin hver 
dag blot for at kunne sove, eller om 
alle de katastrofetanker, der ufrivilligt 
fylder mit hoved med død og ødelæg-
gelse, så ville de aldrig tro mig. […]

”Jamen Anna,” siger folk. ”Du har det 
da godt! Du smiler altid. Du virker al-
drig træt. Du hjælper alle andre. Du 
oser af overskud.” Det har de så for 
vidt ret i. Jeg holder facaden og be-
holder min maske på.  

Jeg tør ikke vise verden, hvem jeg er, 
eller hvordan jeg i virkeligheden har 
det. Jeg vil ikke være en belastning 
eller en bekymring for andre. For 
hvad hvis de går? Så bliver jeg end-
nu mere alene med min sygdom. Jeg 
har i forvejen ikke kræfter til at klare 
mig selv, til at holde mit liv kørende. 
Hvis menneskene omkring mig forla-
der mig, så tør jeg ikke tænke på hvor 
langt ned jeg ville falde. Hvor ensomt 
og elendigt alt ville være. Derfor siger 
jeg ikke noget. Jeg spiller videre, lader 
forestillingen køre.

Showtime.

SPØRGSMÅL TIL ANNAS MONOLOG
Beskriv med stikord, hvad det er for en  
modstand Anna møder fra omverdenen?

 Hvordan påvirker omverdenens  
 reaktion Anna?

 Hvad er det der får Anna til at  
 skjule sin sygdom?

Annas monolog

1

2
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Der skal mod til.            
Jeg står lige der, foran køkkenskuffen 
og tør ikke engang åbne skuffen 
Og alligevel finder jeg styrken til at åbne den 
Og det er ikke nemt, for der er kun stemmerne,  
der hvisker, gør det, gør det nu 
jeg står dér, helt alene  
og skal finde styrken til at tage kniven for at ende i små-
stykker  
Og der skal mod til.
 
Jeg går ud i virkelighedens verden. 
Jeg tager min maske på  
Masken hvor  
den glade Laura 
den energiske Laura 
Den overskudsrige Laura 
dukker frem.  
Ingen må opdage  
hvordan jeg i virkeligheden har det 

 Jeg er hjemme igen 

Tårerne triller ned af mine kinder 
Tristheden fylder min krop 
Hovedet fyldes med minder 
Angsten dirrer 
Kampen mod stemmerne 
“Du er værdiløs 
Det er din skyld 
Du skal dø” 
Jeg står med kniven i hånden 
Jeg er bange 
Skal jeg følge stemmerne? 
 
Jeg bliver indlagt  
på psykiatrisk center Amager 
Jeg får medicin 
Både antidepressiva og antipsykotisk  
Jeg får psykologhjælp 
Jeg får alverdens støtte fra mine kontaktpersoner 

Lauras monolog
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 SPØRGSMÅL TIL LAURAS MONOLOG

 Beskriv stemningen i Lauras monolog. sker der en ændring  
 igennem monologen?

 Til sidst i monologen nævner Laura nogle modsætninger. 
 Hvordan tolker i disse?

 Hvad mener Laura med sætningen: ”Nogle gange skal man 
 bare lade det regne?”

 Både Laura og Anna taler i deres monologer om en maske. 
 Hvilken funktion har masken?

 Diskutér, maskemetaforen: Kan I genkende, at man nogle 
 gange må præsentere sig selv på en særlig måde for sin om-
 verden – og gemme elementer at sit humør og sin personlig 
 hed? Find eksempler fra jeres egne liv.

1

2

3

4

5

Jeg tør ikke sove 
mareridtene kommer 
Jeg tør ikke blive  
men døren er låst 
Jeg tør ikke stole på nogen 
de slår mig ihjel 
Jeg tør ikke møde stemmerne 
men har intet valg 
Jeg tør ikke tage medicinen 
men skal gøre det 
Evigt dilemma 
Hvem skal jeg slås med 
Stemmerne i hovedet 
eller menneskene omkring mig 
Jeg bliver dagligt hjemsøgt af stemmerne 
kan mærke deres tilstedeværelse 
Jeg bliver overladt til angsten 
sidder i flere timer 
lammet af frygt 
De forstyrrer mine tanker 
sætter deres tanker i mit hovedet 
De fortæller uhyggelige ting 
hvis jeg ikke gør som de siger 
Jeg kan ikke flygte 
 
Jeg er tom  
lyde og nærvær  
bliver svagere og svagere  
Folk går forbi mig 
Folk går igennem mig 
Jeg er ikke alene 
men jeg er ensom 
Det gør ondt 
Ondt i mit hjerte 
Jeg vil gerne gå med  
i deres univers 
Men jeg er i mit eget  

   
 

Uden forandring 
Er der intet liv  
Forandringer 
Kan være skræmmende  
Forandringer  
Kan være gode  
Forandringer 
Kan give muligheder 
Muligheder 
Kan give fiasko 
Muligheder 
Kan give succes 
Muligheder  
Giver liv 
 Sort og hvidt 
Bliver til regnbuens farver 
Tristhed 
Bliver til glæde 
Sorg 
Bliver til kærlighed 
Nej 
Bliver til ja 
Alt vendes til positivt  
 

Kærligheden findes 
Negativitet skylles bort 
 
Nogle gange skal man bare  
lade det regne 
Som solsorten der sidder på  
tagryggens øverste spids 
med næbet stolt i vejret 
og skuer ud over alverdens haver i 
plaskende regnvejr 
Uden at blinke.
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Giv mig en kant at balancere på, 
Regnbue eller himmel blå 
Og jeg skal vise dig vej 
Liv der forundrer mig 
Verden der forandrer sig 
Fuld af magi og leg 

Hvor der er luft 
Bare lidt mere luft 

Hvor jeg må råbe og danse 
Synge og sanse 
Alt det jeg ved, jeg kan 
Ja, jeg må råbe og danse 
Synge og sanse 
Alt det jeg ved, jeg kan 

Fandt en kant at balancere på, 
Et sted hvor jeg ikke kunne nå 
Jorden under mig 
En verden der skræmmer mig 
Rammer og lammer mig 
Med alle mine fejl 

Giv mig luft 
Bare lidt mere luft 

Så jeg kan råbe og danse 
Synge og sanse 
Alt det jeg ved, jeg kan 
Ja, jeg må råbe og danse 
Synge og sanse 
Alt det jeg ved, jeg kan

SPØRGSMÅL TIL TRINES SANG
Beskriv verdenen som den ses igennem Trines øjne.

 Hvordan fortolker i den kant som Trine 
 balancerer på?

 Hvad betyder sang og musik for Trine?
 Beskriv hver især en ting eller et sted, som har  
 den samme betydning for jer, som sang har for  
 Trine. Uddyb gerne hvorfor.

1

2

Trines sang: 
Bare lidt mere luft
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ANNAS PODCAST
Lyt til Annas podcast her!

Anna tager os med tilbage til den dag for et 
år siden, da hun forsøgte at tage sit eget liv. 
Hendes personlige historie giver os et stærkt, 
ærligt og nærværende indblik i hendes be-
slutning, i hendes forældres reaktion og i 
hendes efterfølgende indlæggelse på den luk-
kede psykiatriske afdeling.  

Jeg følte, at jeg langsomt kunne mærke  
min krop takke af.” – Anna

FORTÆLLER: Anna 
INTERVIEW OG REDIGERING: Astrid Uldall
REDIGERING: Jonas Rohold 
SOUND: Signe Møller Hendel 
TOVHOLDERE OG UNDERVISERE: 
Jonas Rohold og Line Jakobsgaard Hansen

EMILS PODCAST
Lyt til Emils podcast her! 

Emil er 29 år gammel og lever med en skizo-
typisk sindslidelse. I sin podcast skaber han 
en sproglig metafor om sin sindslidelse: Han 
føler sig som en skildpadde i Sahara.

Jeg har en psykisk sygdom, men jeg er ikke 
min psykiske sygdom. Jeg lever med en ski-
zotypisk sindslidelse, men den definerer mig 

ikke som menneske.” – Emil

FORTÆLLER: Emil
TILRETTELÆGGELSE OG REDIGERING: 
Jonas Rohold
SOUND: Signe Møller Hendel
TOVHOLDERE OG UNDERVISERE: 
Jonas Rohold og Line Jakobsgaard Hansen

Sårbar på radio
På de følgende sider, kan I dykke ned i Radio C:NTACTs podcasts. Produktionerne er blevet 
til under tre ugers workshopforløb, i samarbejde mellem Radio C:NTACT redaktionen og de 
medvirkende selv. Mens redaktionen har stået for interviews, har de medvirkende løbende 
ført radiodagbog om deres hverdag, tanker og minder. Alle podcasts rejser spørgsmålet: 
Hvad vil det sige at være ung og sårbar? 

Radio C:NTACT udgiver alle vores podcasts på Radio 24syvs hjemmeside [LINK: http://www.
radio24syv.dk/programmer/contact/]. Vi anbefaler at klassen lytter produktionerne igennem, 
alene i høretelefoner og/eller samlet i klassen, inden I går til de skrevne opgaver. 

http://www.radio24syv.dk/programmer/contact/14738075/annas-beslutning/
http://www.radio24syv.dk/programmer/contact/14710622/en-skildpadde-i-sahara/
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 RADIOANALYSE
Arbejd med hvert podcast ud fra følgende spørgsmål.
Hvad er historiens præmis, hvis I skal sige det med én sætning?
Hvad tror du fortælleren vil sætte særligt fokus på med sin 
personlige historie?

 Hvad giver historien sin dramatiske drivkraft?
 Hvor og hvornår foregår historien?
 Hvilke personer er med, og hvad er deres mål og relationer?
 Hvor og hvordan begynder historien––og hvor og hvornår 

 ender den? Hvordan hænger begyndelsen sammen med 
 slutningen?

 Hvordan bliver historien forløst i lyd? Er der effekter, sammen-
 klip eller andre elementer, som giver den et særligt lydligt 
 udtryk?

 Hvad oplevede I som det stærkeste øjeblik i fortællingen?  
 Hvorfor gjorde netop dette sted indtryk på jer?
 Hvad gør historien særlig god som radiofortælling?
 Hvordan er det at høre fortællinger på radio frem for fx på  

 teaterscenen eller i film og andre levende billeder?

”Den har et skjold, som den beskytter sig med over for omver-
denen, men den er bange for at blive afsløret – at den bare er 
et rynket lille dyr inde under den hårde skal. Og alting går lang-
somt. Bare at kunne bevæge sig ti meter i Sahara kræver rigtig 
meget for en skildpadde […] Den har fuldstændig de forkerte 

værktøjer i forhold til at bevæge sig i en ørken.” 
– Emil: Som en skilpadde i Sahara

 RADIOMETAFORER
 Hvad er ørkenen og havet meta- 
 forer for i Emils podcast om skild- 
 padden i Sahara?

 Hvad mener Emil, når han siger, 
 at  ”skildpadden ville drømme om  
 at være alle mulige andre dyr, men  
 allermest så drømmer den om at  
 komme ud til havet. Men det er  
 umuligt for den at finde vej,”?

 Hvad er det ved edderkoppen der  
 skræmmer Natasha? 

 DINE EGNE METAFORER
 Prøv at lave samme øvelse som  
 Emil og Natasha.

 Tænk på en episode i dit liv, hvor  
 du har følt dig sårbar. Beskriv den  
 følelse af sårbarhed, som om det  
 er et dyr: Hvordan bevæger det  
 sig? Hvordan ser det ud? Hvordan  
 forholder det sig til dig? Hvordan  
 reagerer det?

 Diskutér, hvad man får ud af, at  
 bruge metaforer som fx dyr til at  
 sætte ord på sårbare emner.

NATASHAS PODCAST 
Lyt til Natashas podcast her!

Natashas far lider af paranoid skizofreni. Det 
betyder for ham, at han bl.a. hører stemmer. 
I sin podcast, fortæller hun om sin opvækst 
med en psykisk syg far, om at blive for hurtigt 
voksen og om hvilke fordomme om psykisk 
sygdom hun møder, når hun fortæller andre 
om sin far. 
 

FORTÆLLER: Natasha 
INTERVIEW OG REDIGERING: 
Cæcilie Sylvest Brix Møller
SOUND: Signe Møller Hendel
TOVHOLDERE OG UNDERVISERE: 
Jonas Rohold og Line Jakobsgaard Hansen

”Selv om det er noget der kun varer i fem sekunder, så har 
edderkoppen fanget i de fem sekunder […] Jeg er bange 
for, at hvis jeg bliver ædt af den her edderkop, hvis jeg  

taber kampen, hvis jeg være med at kæmpe,  
så bliver jeg syg.” 

– Natasha: Edderkop og sommerfugl
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http://www.radio24syv.dk/programmer/contact/14710622/en-skildpadde-i-sahara/
http://www.radio24syv.dk/programmer/contact/14738076/edderkop-og-sommerfugl/
http://www.radio24syv.dk/programmer/contact/14738076/edderkop-og-sommerfugl/
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Emil har arbejdet med at præsentere sin histo-
rie og sit syn på sig selv og sin omverden i et 
radiopodcast sammen med Radio C:NTACT. I 
interviewet fortæller han om at tale til sin op-
tager, at erkende sin diagnose ved at fortælle 
om den, og om at kæmpe for at bryde de man-
ge tabuer der hersker om psykisk sårbarhed.

Emil, hvordan har det været at være med i ra-
dioproduktionen? 
Jeg var rigtig nervøs til at starte med, fordi 
jeg tænkte meget over, hvordan slutresul-
tatet blev, og fordi jeg skulle høre min egen 
stemme. Men jeg synes at det har været rigtig 
godt og lærerigt, både i forhold til mig selv og 
til at skulle prøve at sætte nogle ord på det til 
andre. Jeg håber, at det også giver et billede 
af mig, som jeg selv ser mig selv, bare en lille 
smule. Eller at det bliver et eller andet, som 
jeg kunne stå ved på en eller anden måde, 

som jeg ville kunne dele på Facebook, så min 
omverden vil kunne få en forståelse for, hvor-
dan jeg går og har det nogle gange. 

Hvad har været det mest udfordrende? 
Det har været det klart mest udfordrende, at 
skulle tale med sig selv. Hvis man bare vælger 
noget konkret, så kan man nå ret langt. Der, 
hvor jeg syntes, det var sværest var når jeg så 
skulle tale om mit eget indre. Så er det ikke så 
konkret. Så er det en stor mundfuld at skulle 
sætte ord på. Det er nok det med ærligheden. 
Det er nok den, der er det vigtigste. Det kan al-
drig blive ærligt nok. Jeg ville godt have været 
endnu mere ærlig og bryde endnu flere tabuer. 

Har der været noget i forløbet der har rykket 
noget for dig?
Jeg synes at jeg har fået lidt nemmere at stå 
ved min psykiske lidelse, eller psykiske syg-

Interview med Emil
 Af Line Jakobsgaard og Jonas Rohold

Jo mere jeg ligesom har talt til mikrofonen, jo mere går det måske  
lidt mere op for mig selv, at der ligesom er nogle ting jeg går og kæmper med.
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dom, jeg ved ikke engang hvad der er det rig-
tige at kalde det i dag. Men bare det at kalde 
det, det er: En diagnose. Og tale om hvordan 
jeg har det i hverdagen, for når jeg fortæller 
folk, at jeg skal være med i et radioprogram, 
så spørger de ”Hvad handler det om?” Og så 
er jeg nødt til at svare: ”Jamen det handler om 
psykisk sårbarhed.” Hvis det så er nogen, der 
ikke kender mig så godt, så er jeg så nødt til at 
forklare dem, hvorfor jeg skal være med i det. 
Det er stadig noget, jeg kan have svært ved at 
sige til folk, fordi det ikke er særlig flatterende 
eller hensigtsmæssigt nogle gange. Det ikke 
lige er det første man vil sige når man møder 
folk, at man går og bakser med noget psykisk. 
Men jo mere jeg ligesom har talt til mikrofo-
nen, jo mere går det måske lidt mere op for 
mig selv, at der ligesom er nogle ting jeg går og 
kæmper med og at det derfor er rigtigt nok, 
at jeg har fået en diagnose. For det kan jeg 
godt blive lidt i tvivl om, fordi jeg ikke synes 
jeg minder særlig meget om de mennesker, jeg 
går i behandling med. Så jeg synes ikke rigtig 
jeg minder om nogen. Jeg synes ikke jeg min-
der om dem, jeg går i behandling med, og jeg 
synes ikke jeg minder om dem, jeg ikke går i 
behandling med. 

Har det været en betryggende omstændig-
hed, at du har kunne gå og lave dagbogsting 
ift. at få fortalt din historie som du gerne vil 
være og fremstå?
Jeg synes, at det er godt, at jeg har kunne 
give mit eget besyv med. At der måske kom-
mer lidt af mit liv med også, netop fordi in-
terviewet handler meget om psykisk sygdom, 
og hvordan jeg går og har det. Hvis jeg ikke 
var åben omkring det, at jeg går med nogle 
problemer, så ville jeg godt kunne skjule det. 
Hele mit liv har jeg kunne skjule det for om-
verdenen og har ikke selv vidst at det har væ-
ret et problem, og troet, at det bare var noget 
jeg skulle tage mig sammen omkring. Der er 
så mange ting, der egentlig kører i mit liv, hvis 
man ser det udefra, men det er ligesom en 
overlevelsestur hele tiden … Det er jo sinds-
sygt stressende. Det er først her de sidste par 
år, at jeg er blevet rigtig åben omkring det. 
Og det kan godt føles som en falliterklæring 
at være åben omkring det. Ja, hvordan fan-
den forklarer man, at det kan være svært at 
få ordnet dagligdagsting? Hvordan får man 

ind i hovedet på folk, at det kan være svært? 
Specielt når jeg så går ud og fester eller et el-
ler andet, så tænker jeg, at det spørgsmål der 
sidder tilbage hos lytteren det er: ”Hvordan 
fanden kan han gå ud og drikke en øl, når han 
mangler at vaske tøj og få spist aftensmad? 
Hvis det er det han er træt af, at han ikke får 
gjort, hvorfor gør han det så bare ikke?”

Hvordan kan man både feste og drikke øl, når 
man samtidig ikke kan overskue at tage op-
vasken?
 Det ene er en praktisk ting der skal gøres, og 
det andet, det er en flugt fra mit eget hoved. 
Det er ikke en flugt fra de praktiske ting der 
skal gøres. Jeg har hele mit liv kunne finde 
ud af passe på mig selv, men så svinger det 
i perioder, hvor meget jeg kan passe på mig 
selv. Og det jeg gør for at flygte fra mine egne 
tanker, er at gå ud og være social eller gøre 
noget, hvor jeg er i en situation, hvor jeg ikke 
er alene med mit eget hoved. Det er ligesom 
at have angst og bare have lyst til at løbe væk 
fra et eller andet. Så er det det jeg gør for at 
kunne holde ud at være til. 

Har forløbet gjort det nemmere eller sværere 
for dig selv, at forholde dig til din diagnose?
 Jeg føler helt klart at det har været lidt nem-
mere at stå ved diagnosen, både fordi jeg skal 
sige det højt for en optager og for en gruppe 
og fortælle, hvordan jeg har det. Og sådan er 
jeg normalt ikke når jeg er ude, socialt blandt 
folk. Der prøver jeg ligesom bare at være den 
bedste udgave af mig selv. Så det der med at 
være sårbar over for folk, uden at jeg er i et 
behandlingsrum, det synes jeg har gjort noget. 
At det på den måde er blevet lidt mere okay. 
Jeg kan stå ved mig selv på en anden måde. 
Specielt fordi jeg har skulle forklare. Jeg har 
fortalt hele verden, at jeg går og laver det her. 
Jeg er arbejdsløs, så det er aldrig sjovt at skulle 
fortælle, hvad jeg laver. Men at jeg er med i et 
radioprojekt ... det at kunne smide lidt interes-
se på min person … så er det faktisk noget jeg 
har været stolt over og det har været rart.

DISKUTÉR
Hvad betyder det for mennesker 
at fortælle deres egne historier?
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SAMMENLIGN OG DISKUTÉR CITATERNE

 Hvorfor har Anna, Anna, Laura, Natasha og Emil  
 skjult deres sårbarhed for omverdenen?

 De oplever alle, at venner, familie og skole har
  haft svært ved at forstå eller tro på, at de hav-  
 de det skidt. Hvordan kan det være?

 Har I haft svært ved at tro på en andens for  
 tælling om psykisk sårbarhed? Hvad gjorde det   
 svært at tro på?

 Føler I, at andre har høje forventninger til,   
 hvordan I skal opføre jer? Hvad I skal opnå og   
 hvordan? Hvor kommer det pres fra, tror I?

 Er der nogle bestemte forventninger til unge   
 fra samfundet i dag? Hvilke? Hvad kan det   
 skyldes?

Citater om sårbarhed
”Hvordan får man ind i 
hovedet på folk, at det 
kan være svært?” 
– Emil i sin podcast

”Jeg skjulte min sygdom så godt for mig selv og 
alle andre i så mange år, at hvis jeg fortæller 

det til nogen i dag, så tror de ikke på mig.” 
– Anna i forestillingen

”Hvis jeg ikke var åben omkring det, at jeg går med 
nogle problemer, så ville jeg godt kunne skjule det. 

Hele mit liv har jeg kunne skjule det for omverdenen 
og har ikke selv vidst at det har været et problem, og 

troet, at det bare var noget jeg skulle  
tage mig sammen omkring.” 

– Emil i interviewet

”Ingen må opdage 
hvordan jeg i virkeligheden har det.” 

– Laura i forestillingen

”Da jeg trådte ind ad døren var det kun min far som var hjemme. 
Da jeg gentager lægens konklusion ser han bare på mig: ”Det kan 

ikke passe. Det kan jeg ikke tro på” Han holder om mig, og jeg  
falder sammen. Men han nægtede det, jeg kunne mærke det,  

idet han holdt om mig.” 

– Anna i forestillingen

”Når jeg i folkeskolen har forsøgt  
at tale med folk om det, så har de ikke  

kunne forstå min fars sygdom. De har ikke 
kunne forstå den og de har ikke kunne sæt-
te sig ind i det. De tror, at det er noget farligt. 
De tror at min far, han er farlig. Selv om jeg 
prøver at forklare dem, at det er han ikke.” 

– Natasha i sin podcast

”Ti minutter senere blev jeg kaldt 
op til studievejlederen. Jeg gikmed 
brevet fra lægen og mit hjerte ban-
kede. Jeg rakte hende brevet og 
hun læste det. Hun så op fra papi-
ret, så sagde hun: ”Det tror jeg ikke 
på”. Så vendte hun sig om og gik.” 
– Anna i forestillingen

”Min far har sådan aldrig rigtig... aldrig rigtig 
anerkendt hverken min diagnose eller min 
tilstand sådan rigtig […] 
– Anna i sin podcast
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I selvrealiseringens kapløb 
er jeg den ultimative taber
Af Nicklas Bertelsen

Nicklas medvirker i forestillingen DER SKAL 
MOD TIL og skriver her om sin hverdag i det 
han kalder ”selvrealiseringssamfundet.”

Som psykisk sårbar er det ofte svært at kom-
me nogle vegne med sine drømme og forhåb-
ninger. Vi lever i et samfund der tilskynder os 
at gå efter drømmen, at turde tro på og kæm-
pe for selvrealiseringen og at være i konstant 
vækst og fremgang. Livet er et individualistisk 
projekt, hvor man selv er ansvarlig for alt 
hvad der lykkes – og alt hvad der slår fejl. På 
mange måder er det et befriende og dejligt 
projekt, men døjer man med en psykisk diag-
nose er det om noget endnu sværere end det 
i forvejen er for alle andre.

I skrivende stund er jeg 27 år gammel. Jeg 
lider af skizotypi, en sindslidelse beslægtet 
med skizofreni. Meget af min ungdom er 
forløbet med behandling. Jeg har ofte været 
i komplet stilstand, fordi min sociale angst, 
mine vrangforestillinger og min til tider tunge 
og (frygter jeg) kroniske depression gør ba-
sale ting som at passe et arbejde, at tage en 
uddannelse og at rydde op i min lejlighed og 
lave mad til mig selv noget nær umuligt. Der 
er gode perioder, hvor jeg kan overskue disse 

ting og dårlige, hvor jeg bestemt ikke kan.

Den såkaldte selvrealisering bliver derfor et 
projekt der altid ligger og rumsterer i mit ho-
ved, giver mig dårlig samvittighed, gør at jeg 
føler mig mindre værd end de fleste andre, 
men den udmønter sig sjældent i handlen. 
Når humørsvingningerne er så kraftige, at jeg 
nogle dage ikke kan overskue at tage et bad 
eller børste tænder, og vrangforestillingerne 
og tvangstankerne bliver så omsiggribende, 
at jeg lammes, bliver det selvsagt umuligt at 
vokse som menneske. Følelsen af mindre-
værd og stress intensiveres i takt med, at jeg 
ser dem omkring mig nå videre med det ene 
og det andet projekt – de får børn, får ønske-
jobbet, tager ud og rejser jorden rundt – sam-
tidig med, at jeg selv blot kæmper for at holde 
mig oven vande. Det hele er udmattende ved-
ligeholdelse, ikke vækst, og jeg kommer læn-
gere og længere bagud. Dermed øges trangen 
til at skulle gøre noget ved tingene, indtil jeg 
til sidst, i et desperat forsøg på at indhente 
al den tabte tid, på manisk vis kaster mig ud 
i det ene projekt efter det andet for at opnå 
bare et eller andet med mig selv. Men jeg hol-
der ikke til det hæsblæsende tempo. Jeg er i 
forvejen håbløst bagud og skal derfor arbejde 
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dobbelt så hårdt som de andre. Samtidig har 
jeg den halve styrke. 

Det er definitionen på en ond cirkel. Mang-
len på den glæde og lykke, de andre finder i 
selvrealiseringen, forvandler mig til en kynisk 
og sur person der foragter de andre, fordi de 
er bedre og mere komplette end mig. Jeg bli-
ver misundelig på den grimmeste måde, man 
kan forestille sig. På mine værste dage kan 
jeg tage mig selv i at ønske at alle andre også 
fejlede, så jeg ikke stod alene. Sikke en ussel 
attitude at have overfor sine medmennesker.
Det er heldigvis kun, når jeg har det aller-
værst, at jeg føler sådan. Det meste af tiden 
har jeg slet ikke den vrede i mig, men nogle 
gange kan følelsen af utilstrækkelighed kan 
drive mig til vanvid. 

Derfor tror jeg også, at selvrealiseringssam-
fundet kan være med til at forklare, hvorfor 
unge i dag har det så dårligt. Hvis man indled-
ningsvis er sund og rask, men ikke magter den 
store udfordring det er, at være sin egen lyk-
kes smed, er det ikke utænkeligt at man kan 
drives ud i depression og ende med en hæm-
mende følelse af mindreværd. Præstations-
samfundet er derfor ikke alene skadeligt for 
dem der i forvejen er psykisk ude af balance. 
Det er også med til at drive mennesker, der 
ikke er det, i den retning. Der stilles højere og 
højere krav til, hvad man som menneske skal 
kunne. Det er som om toppræstationen er 
blevet standardpræstationen. Vi fodres med 
så mange nyheder om ekstraordinære men-
nesker, at vores egne selvrealiseringsprojek-
ter ender med at kamme fuldstændigt over 

og blive latterlige og uopnåelige. Det er som 
om vi intet er, hvis vi ikke er det hele.

Jeg skriver ikke alt dette, fordi jeg ønsker at 
vores samfund skal ændre sig for at akkom-
modere mig eller andre der har det dårligt. 
Jeg er faktisk utrolig stolt af vores samfund, 
fordi det giver os lov at leve, drømme og præ-
stere på vores egne præmisser. Vi er mere 
frie end nogensinde før, hvilket er så fanta-
stisk. Tænk hvis man havde levet på et tids-
punkt hvor man ingen valgmuligheder havde. 
Jeg lufter blot min frustration over ikke at 
have del i friheden, fordi jeg lænkes af om-
stændigheder, jeg ikke selv er herre over. 
Friheden bliver meget hurtigt til et fængsel, 
hvis ikke man er i stand til at udnytte den. Så 
selvom jeg i dag både er i arbejde og lige har 
afsluttet min HF og gør alt hvad jeg kan for at 
trodse mig selv, er jeg ofte ked af, hvor meget 
jeg ikke får gjort, fordi jeg simpelthen ikke har 
kræfterne til det.

Livet er hårdt, når det kun handler om at ved-
ligeholde det – frem for at forbedre det.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

 Hvad handler Nicklas’ indlæg om?
 Hvordan er det bygget op? Hvad 

 fokuserer Nicklas på i hvert afsnit?
 Hvad kendetegner i Nicklas’ frem-

 stilling ”selvrealiseringssamfundet”?
 Kan I genkende Nicklas’ beskrivelse 

 af selvrealiseringssamfundet fra jeres  
 egne liv?
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https://www.information.dk/indland/2016/08/psykisk-helbred-bedre-alderen
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Du er ikke alene 
Af Laura Anna Michelsen

Laura medvirker med sin egen historie i fore-
stillingen DER SKAL MOD TIL for at vise publi-
kum, at de ikke er alene – med deres psykiske 
vanskeligheder eller deres ensomhed.

Et af de hårdeste tider i mit liv var før, jeg blev 
indlagt på Psykiatrisk Center Amager. Jeg føl-
te mig alene. Jeg forstod ikke, hvad der fore-
gik inden i mig. Hvorfor har jeg angstanfald? 
Hvorfor har jeg selvmordstanker, når jeg i 
virkeligheden elsker livet? Hvorfor hører jeg 
stemmer, som ikke er der?

Jeg står med kniven i hånden. Stemmerne si-
ger, jeg skal stikke den ind i maven. Hvordan 
får jeg dem til at stoppe? I chok over, hvad 
der er ved at ske, kaster jeg kniven fra mig 
og løber ind på mit værelse. Angsten melder 
sin ankomst. Jeg sidder i et hjørne, lammet af 
frygt. Hvordan kunne det ske igen? Hvordan 
stopper jeg det? 

Jeg er i angstens fængsel med gitre omkring 
mig. Jeg har brug for frihed. Frihed i mig selv. 
Jeg søger, men jeg kan ikke finde det. Mørket 
tager magten. Lyset bliver svære at se. Jeg har 
lyst til at opgive kampen, men jeg tør ikke.

Jeg sidder inde på mit værelse. Jeg er alene. 
Jeg kan ikke overskue at skulle gå ud i den vir-

kelige verden. Jeg føler ikke, jeg kan fortælle 
nogen om det der sker med mig. Det er jo ikke 
normalt. Ingen vil kunne forstå det. Hvordan 
kommer jeg videre?

Alt føles tomt. Fra fingerspidserne til tæerne. 
Fra hovedet til maven. Kroppen føles tung 
som bly. Hvordan er det muligt? Tom men 
tung. Tristheden kommer og fylder mit ho-
ved. Tårerne triller ned af mine kinder, men 
kan ikke sætte ord på hvorfor.

Det var en smuk eftermiddag i maj. Jeg havde en 
tid hos min praktiserende læge, og jeg troede 
bare, det skulle være en almindelig konsultati-
on. Det viste sig at være langt mere alvorligt. Jeg 
blev sendt ud til Psykiatrisk Center Amager og 
endte med at blive akut indlagt. Jeg havde ingen 
ide om, at det var så alvorligt, før jeg oplevede 
min læge samt personalet på Psykiatrisk Center 
Amagers reaktioner. Et tabuemne, som har 
gjort, at jeg reagerede alt for sent.

Jeg følte, jeg havde mistet mig selv. Hvem er jeg? 
Et spørgsmål jeg har haft svært ved at besvare 
på det sidste. I virkeligheden arbejder man vel 
med det spørgsmål hele livet. Hele livet består 
i at lede efter brikker til ens puslespil. Man kan 
illustrere min sygdom med, at mit puslespil er 
blevet ødelagt, og jeg nu må starte forfra.
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Det gik op for mig, at psykisk sårbarhed var 
tabubelagt, men hvorfor? Hvorfor ikke tale 
om det, så man kan få den hjælp, man har 
brug for? Det gik op for mig, at jeg selv havde 
fulgt med bølgen, og aldrig har taget stilling 
til psykisk sårbarhed før nu. Derfor kom det 
også som et chok, da det gik op for mig, hvor 
alvorligt det var. Det var hårdt at erkende. Jeg 
følte mig så mutters alene, og det er hårdt, 
når man har det skidt.

Efter jeg har været indlagt på Psykiatrisk Cen-
ter Amager har mit liv vendt sig 180 grader. 
Jeg er begyndt at kunne arbejde med mig selv 
igen. Jeg er ved at lære at lytte til min krops 
signaler. Jeg er begyndt at bearbejde min syg-
dom, hvilket er virkelig hårdt, men samtidig er 
det en lettelse endelig at sige det højt.

Det kom som et chok for hele min familie og 
venner. Ingen kendte til den ’rigtige’ Laura, da 
jeg altid havde taget en maske på, når jeg var 
ude i virkelighedens verden. Masken hvor den 
glade Laura, den energiske Laura, den over-
skudsrige Laura dukkede frem. Ingen måtte 
vide, hvordan jeg i virkeligheden havde det. 
Den maske er der stadigvæk, men jeg er ble-
vet bedre til at løfte den og fortælle, hvis jeg 
ikke har det godt. Det er takket være Psykia-
trisk Center Amager.

Psykiatrisk Center Amager er blevet mit andet 
hjem. Takket være gode venner og fantastisk 
personale, har jeg aldrig følt mig så tryg, som 
jeg gjorde, da jeg var indlagt. Og netop i den 
periode, havde jeg brug for tryghed. Særligt 
var der min primære kontaktperson, som var 
helt igennem vidunderlig. Sjældent har jeg 

følt sådan en tryghed og varme fra et andet 
menneske, som jeg fik af hende. Det hjalp mig 
umådelig meget, og gør stadigvæk, når jeg 
besøger min afdeling. 

Den 15. oktober kunne Dagbladet Informa-
tion berette, at antallet af sårbare unge, der 
anbringes på sikrede institutioner med døm-
te, er tredoblet. Det piner mig at høre, at 
unge flere og flere psykisk sårbare mennesker 
bliver anbragt på institutioner, der er tiltænkt 
en helt anden målgruppe. Miljøet på denne 
type institutioner bliver beskrevet som et, 
der er oceaner fra det jeg mødte på Psykia-
trisk Center Amager; fra de omgivelser, som 
uden tvivl var afgørende for min behandling. 
Psykiatrisk Center Amager er ikke et opholds-
sted, på samme måde som institutionerne, 
men et trygt miljø betyder alt, når man har 
det som jeg havde det, da jeg blev indlagt.

Jeg vil anbefale alle, som har det svært at 
kontakte deres psykiatriske center, og få den 
hjælp de har behov for. Jeg ville ønske, jeg 
havde gjort det meget tidligere.

Nu er min mission at bryde det tabu, som er 
blevet lagt over psykiske sygdomme og psy-
kisk sårbarhed. For at alle - unge som gamle 
- kan se, at de ikke er alene. For det er de ikke.
Derfor står jeg på scenen i C:NTACT-forestil-
lingen DER SKAL MOD TIL på Edison her i ef-
teråret med min egen historie. Jeg står side 
om side med andre unge, der har det svært 
ligesom mig. Sammen vil vi bryde de tabuer, 
som er forbundet med psykisk sårbarhed, så 
publikum kan opleve, at de ikke er alene.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
 Hvad handler Lauras indlæg om?
 Hvordan er det bygget op? Hvad foku-

 serer Laura på i hvert afsnit?
 Hvad betyder tryghed for Laura i den   

 måde hun beskriver sin behandling?
 Laura vil bryde tabuet omkring psykisk  

 sårbarhed––med sin kronik og med sin  
 medvirken i DER SKAL MOD TIL. Diskutér,  
 hvordan man bryder tabuer ved at for-
 tælle sin egen historie.

 Har oplevelsen med forestilling, radio   
 og/eller undervisningsmaterialet givet   
 jer en bedre forståelse af psykisk sårbar-
 hed blandt unge?

OPGAVE
 Lad jer inspirere af Nicklas’ og Lauras indlæg og skriv en side  

 om, hvornår I selv føler jer sårbare – og hvordan I opfatter  
 jeres omverdens rolle i den forbindelse. Hvilke krav sætter  
 vores tid til jeres præstationer? Skab en god struktur ved at  
 stille jer selv følgende spørgsmål:

 I hvilken situation (en historie eller en scene fra mit liv) har  
 jeg følt mig udsat eller sårbar? Forsøg at give læseren 
 billeder af situationen/scenen.

 Hvilket problem (samfundsmæssigt, holdningsmæssigt)   
 afspejler min historie/scene?

 Hvordan kan vi som samfund løse det problem? Hvad har  
 løst det for mig eller mine omgivelser?

1
2

3

4

5

1

2

3

4

https://www.information.dk/indland/2016/10/saarbare-unge-anbringes-sammen-kriminelle?utm_content=bufferb0cb8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.information.dk/indland/2016/10/saarbare-unge-anbringes-sammen-kriminelle?utm_content=bufferb0cb8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.information.dk/indland/2016/10/saarbare-unge-anbringes-sammen-kriminelle?utm_content=bufferb0cb8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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De medvirkende

SELMA

NICKLAS

ANNA

KAROLINE

LAURA

LOUISE

MAGNUS

NANNA

JESSICA
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De medvirkende

ISABELLA CILLE
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