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HVIDBOG

TAG DIG
SAMMEN!
– ET PROJEKT OM SKOLEFRAVÆR

Projektet om skolefravær er første projekt i en treårig aftale mellem C:NTACT og Egmont
Fonden. Temaet blev besluttet i fællesskab med en følgegruppe med et grundlæggende
ønske om at høre emnet beskrevet fra unge selv.
Det stod meget hurtigt meget klart for os, at der findes et hav af faglitteratur, udtalelser
fra eksperter i medierne og undersøgelser om emnet. Meget af dette materiale har været
nødvendigt og vigtigt i C:NTACTs arbejde, da det har udgjort projektets fundament og gjort
os klogere på interessante og nødvendige vinkler på emnet. Den grundlæggende intention
for C:NTACT med projektet har dog været at gå udover dette tredjehånds ekspertmateriale
og giver ordet videre til dem, hvis liv har været præget af meget fravær, af dårlig trivsel og af et
mislykket møde med skolesystemet.
Hvilke problemer stødte de på i skolen? Hvorfor kom de aldrig til at trives, hvad følte de, da de
stod midt i deres udfordringer, og hvad kunne man have gjort for at tage hånd om disse problemer
dengang de begyndte at vise sig?
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Forestillingens udformning var næsten fra dag 1 stærkt påvirket af COVID-19 pandemien, og projektet
har derfor været stærkt præget af gældende restriktioner – noget, der vil blive beskrevet yderligere
løbende i denne hvidbog.
Hvidbogen beskriver dette første samarbejde ud af tre med C:NTACT og Egmont Fonden – fra idé til
forestilling.
KREDITERING

Med disse spørgsmål for øje ønskede vi at være med til at starte en samtale og diskussion, som
sætter gang i en refleksionsproces hos vores målgruppe – deltagere såvel som publikum – om hvad
mistrivsel egentlig er for dem, og hvilke handlemuligheder findes der?

Idé og koncept: Henrik Hartmann

Arbejdsprocessen blev indledt med en empirisk undersøgelse, hvor fokus var, om udfordringerne,
der relaterede sig til ”skolefravær”, var nogle, der opstod pludseligt eller om de har været til at
spotte mens de var undervejs, når man anskuer det bredere billede af elevernes skolegang. Derfor
valgte vi at arbejde med 3 forskellige aldersgrupper: 5. klasse, 8. klasse og 3.g.

Instruktørassistent: Amalie Woetmann Larsen

For at få emnet til at stå klarere brugte vi forskellige kilder, til at underbygge vores undersøgelse herunder blandt andet Line Raae Lund fra Børns Vilkår, som vi havde et stærkt samarbejde med.
På baggrund af dette og med hjemmel i C:NTACTs metode blev personlige fortællinger herefter
udviklet og sammensat i en afsluttende forestilling, som fik titlen TAG DIG SAMMEN – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR. Forestillingen fik både en onlinepremiere mens skoleelever var
hjemsendt landet rundt, såvel som en scenepremiere for fyldte sale så snart restriktionerne tillod det.

Undervisningsmateriale: Christian Skov Nørgaard & Helena Aviaja Eley

Instruktør: Bābak Vakili & Runi Rewerissa
Projektledelse og produktion: Helena Aviaja Eley
Formidling: Helena Aviaja Eley & Christian Skov Nørgaard
Video-produktion: Jonas Rohold

Projektet er et samarbejde med
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UNDERSØGELSESPROJEKTET

Hør Sofie fortælle w

Undersøgelsesprojektet skulle være en repræsentativ undersøgelse, og C:NTACT valgte derfor at
bruge Københavns Kommunes ’Kvalitetsrapport for skoler’ for 2018, hvor vi kunne se, hvordan forskellige skoler i kommunen placerede sig i forhold til hinanden på en række forskellige markører.
Til undersøgelsen skulle skoler, som var tæt på det kommunale gennemsnit for både karakter,
elevsammensætning og trivselsmarkører medvirke, for på denne måde at øge sandsynligheden for
at få et bredt billede af elevernes trivsel, som ikke nødvendigvis var påvirket af at skolen eksempelvis var præget af stor socioøkonomisk udsathed, havde generelle trivselsproblemer1) el.lign.
Vi valgte at arbejde med tre forskellige aldersgrupper, da vi havde en klar formodning om at
elevernes alder har betydning for deres trivsel og på de faktorer, der påvirker trivslen. Derfor valgte
C:NTACT at arbejde med 5. klasser, 8. klasser og 3.g-elever. De kom fra forskellige områder i
København – nemlig Frederiksberg, Valby, og Vesterbro.
Medvirkende i undersøgelsesprojektet var 5. klasse-elever fra Ålholm Skole, 8. klasse-elever fra Vesterbro Ny Skole og 3.g-elever fra Frederiksberg Gymnasium.
En anden forudsætning for vores igangsætning af projektet, var at vi ønskede at snakke med lærere og
pædagoger fra de pågældende skoler. Vi havde møder på de to skoler og gymnasiet, hvor vi spurgte
ind til deres lærere og pædagogiske medarbejderes holdning til at deres elever mistrivedes og/eller
droppede ud af skolen i kortere eller længere tid. Vi samlede på denne måde en række udsagn til nogle
punkter, som vi bad vores workshopledere forholde sig til, når de lavede personlige historier i de pågældende klasser, vi besøgte som en del af undersøgelsesprojektet.
Udover dette havde vi samtaler med Line Raae Lund fra Børns Vilkår, som vi yderst støttende ved at
sende os uddybende materiale om både danske og nordiske undersøgelser på feltet.

4

FORLØBENE OG FORBEREDELSE TIL PROJEKTET
Til at hjælpe os med dette brugte vi C:NTACTs faste stab af instruktører og workshopledere. I de forskellige projekter deltog blandt andre:
● Emil Rostrup, instruktør
● Runi Lewerissa, skuespiller og instruktør
● Mikala Bjarnov Lage, koreograf
● Josephine Wulff-Randdrup, cirkusartist
● Wahid Mahmoud, skuespiller
● Zelma Lewerissa, skuespiller
● Ali Najei, skuespiller
1) Ikke at generelle trivselsproblemer på en skole ikke
er vigtige at behandle, men vi følte at det ville stå i
vejen for at vi fik et nogenlunde repræsentativt billede
af trivslen i aldersgruppen som helhed.

I alle tre forløb havde vi fokus på at eleverne havde en aktiv rolle i processen, at de var en slags
med-iscenesættere. Her var der selvfølgelig forskel på, hvor meget de kunne tage ansvar for i forhold deres alder, men det var vigtigt, at de følte, at scenen blev deres talerør og repræsenterede deres stemmer
i debatten.
Forløbene startede for elevernes vedkommende med brainstorms, icebreakers og det, at arbejde os ind
på temaet. Vi havde fælles opvarmning og fælles afslutning på tværs af holdene hver dag.
Herudover stod processen på at udvikle historier og materiale til forestillingen sammen med eleverne, og
den sidste dag, spillede de forestillinger, dels for deres egen skole, og dels for deres forældre.
Vi sluttede forløbene af med mundtlige evalueringer med eleverne. I nogle af projekterne skrev eleverne
også evalueringsopgaver.
Alle tre forløb foregik på Edison Scenen:
FORLØB 1
Frederiksberg Gymnasium, 3.g, teaterhold, 28 deltagere, 1 uge, 4 workshopledere
FORLØB 2
Ålholm Skole, 5. klasse, 47 elever, 1 uge, 3 workshopledere
FORLØB 3
Vesterbro Ny Skole, 8. klasse, 61 elever, 6 dage, 3 workshopledere
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HVAD LÆRTE VI OG HVAD
LÆRTE ELEVERNE?
Med udgangspunkt i det overordnede tema, skolefravær, var eleverne fra alle tre skoler selv med til
at finde et tema, som de syntes havde relevans for fravær og mistrivsel i skolen. Forløbende kom, med
elevernes egne input, til at kredse om temaer som venner, relationer og pres.
FORLØB 1: FREDERIKSBERG GYMNASIUM
C:NTACT havde møder med skolernes ledelse og klassens lærere forud for projekterne, for at høre og
forstå, hvordan de så på elevernes trivsel og skolefravær. Vi arbejdede derudover sammen med lærergrupperne for at blive klogere på, hvilke temaer og spørgsmål, vores undersøgelse kunne indeholde.
Det var disse punkter, der lå til grund for vores arbejde:
● Selvskade
● Sociale medier
● Præstation vs. læring
● Pres og stress
● Køn, identitet (reaktioner på pres, “trusler” mellem kønnene)
● Karakterer, uddannelsesloft
● Ensomhed (FOMO)
● Fællesskab eller konkurrence
● Tilknytning
● Misbrug
● Social kontrol - hvem styrer dit liv?
● Religion
● Mobning, marginalisering, ignorering, “tavshedsspil”
● Forbilleder, rodløshed, livsstil, hverdagsliv på uddannelsen
● Løgn
● Magt
● Viden om vold, usagt vold
● Ansvar

Rejs dig hvis:
● Rejs dig hvis du har oplevet at det var svært at leve op til forventningerne (de fleste rejste sig)
● Rejs dig hvis du har følt dig presset af dine forældre (cirka halvdelen rejste sig)
● Rejs dig hvis du har oplevet forskelsbehandling på baggrund af dit udseende (lidt mindre end
halvdelen rejste sig)
● Rejs dig hvis du har oplevet forskelsbehandling på baggrund af dit køn (lidt mindre end halvdelen
rejste sig, næsten kun piger)
● Rejs dig hvis du har oplevet angst, stress eller depression (cirka halvdelen rejste sig)
● Rejs dig hvis du har følt sig ensom (lidt mindre end halvdelen rejste sig)
● Rejs dig hvis du synes det er okay, at forældre bestemmer, hvilken studieretning man skal vælge
(ingen rejste sig)
● Rejs dig hvis du synes, at det er tabu at tale om, at man har det dårligt? (cirka halvdelen rejste sig)
Eleverne, som medvirkede i forløbet, evaluerede ligeledes på det:
Hvad var dine forventninger til forløbet?
● Ikke så mange, men blev overrasket.
● Troede det var noget helt andet.
● Troede det ville være kedeligt.
● Troede det var mere klassisk teater.
● Jeg kendte godt C:NTACT, så det levede op til mine forventninger.
● At vi skulle spille skuespil.
● Jeg tænkte, at jeg ikke havde en personlig fortælling, men fandt hurtigt ud af, at vi alle døjer med
noget, uden at tale højt om det.
● At det ville være grænseoverskridende og at man ville lære hinanden bedre at kende, dog vidste
jeg ikke, at vi ville blive så tætte.

Hør Minar fortælle w

En stor del af disse historier kredsede om blandt andet emnet “strukturel racisme”, da en
god portion af eleverne følte en betydelig opdeling og forskelsbehandling i etnisk danske
og ikke-etnisk danske grupper på deres gymnasium. Derudover var der historier om
angst, depression, karakter-pres og præstationspres.
Efter Frederiksberg Gymnasiums forestilling på Edison, bad vi publikum om at give
deres mening til kende med deres kroppe i forhold til forskellige dilemmaer. Dette forløb
dokumenterede vi på video, hvor man kan se følgende respons fra publikum:
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Hør Maya fortælle w
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Hvad fik du ud af forløbet?
● Tættere venskaber.
● Opmærksomhed på fordomme.
● Stærkt fællesskab.
● Megafed oplevelse.
● Bedre forståelse og respekt for andre mennesker og deres problemer.
● At vi har mere tilfælles end vi tror.
● Det var næsten som gruppeterapi.
● Man fandt ud af, at man ikke er alene om at have problemer.
● Selvom jeg kendte alles navne, så kendte jeg ikke deres historier.
● Ved at fortælle min historie kan jeg skabe et stærkere bånd til venner og familie.
● Selvværd og selvtillid.
● At tale højt og tydeligt.
● Jeg blev tilbudt at blive rollemodel og et interview i Politiken.
● Jeg har fået blod på tanden til at starte mit eget udvalg ’’Bliv hørt’’ som starter op efter juleferien.
● Man er kommet ud med noget man har døjet med længe.
Hvad vil du fremhæve som det bedste ved forløbet?
● At dele historierne med hinanden bandt os meget tæt sammen.
● Dygtige undervisere der motiverede os.
● Det var spændende og helt nyt.
● Vi havde frie rammer til at skabe vores helt eget produkt med hjælp og støtte fra vores undervisere.
● At se hvilken fin effekt det med at stille sig op på scenen og fortælle sin historie kan have på ens
psykiske tilstand.
● At fortælle sin egen historie.
● At spille forestilling for 3. g’erne og andre fra skolen.
● At man fik lært og prøvet at spille for et publikum.
● Der blev skabt et forum hvor der var god stemning, og hvor folk virkelig lyttede.
● Alle støttede op omkring hinanden og der var en kæmpe respekt overfor alle.
●
●
●
●

Hvordan kan man gøre forløbet endnu bedre?
Være opmærksom på, at der kom nogle historier frem om lærerne.
Mere krop og skuespil-træning.
Længere tid ville gøre det endnu bedre.

Gymnasiets lærere og ledelse udtalte: Det har været en fantastisk oplevelse for de elever, der har deltaget. De har oplevet en åbenhed og tillid, som de er vokset med. De er blevet taget alvorligt, har rykket
sig menneskeligt. Helt vildt, at vi nåede så langt på så kort tid. De stod stærke sammen og følte sig hørt.
C:NTACT har ikke meget erfaring med at arbejde med gymnasieklasser, så dette var en ny og god
udfordring. Vi arbejder mest med folkeskoleklasser, hvor et tæt samarbejde med lærerne er i fokus for
at skabe den bedste proces for eleverne. Derfor var det også nyt for os, at lærerne i gymnasiet ikke var
så meget til stede under vores workshops. Dette betød desværre, at eleverne fik udviklet en historie
om en lærer, som C:NTACTs workshopledere ikke kunne gennemskue, gik over stregen. Og det havde
konsekvenser for både læreren og nogle af eleverne, som gymnasiet måtte arbejde med efterfølgende.
Læreren udtaler, at hun tager med sig, at eleverne har mere brug for lærernes omsorg end hun før
vidste. Historierne giver udtryk for, at de faktisk gerne vil være i tættere relation med lærerne, end hun
før havde forestillet sig. “Råbet om nærhed er blevet tydeligt for os lærere”.
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FORLØB 2: ÅLHOLM SKOLE, 5. KLASSE
Eleverne valgte selv temaet “venskab” blandt mange andre temaer, de mente har betydning for fravær og
trivsel i skolen. Historierne drejede sig især om venskaber, mobning og det at føle sig udenfor. Der blev
lavet en podcast om venskab, hvor eleverne reflekterer over, hvad venskab er og hvad venskab betyder,
og som desuden indeholder lydklip fra prøverne såvel som en af elevernes personlige fortællinger.
Citater:
“Vi har alle været rigtig modige og fortalt hvad vi havde på hjertet. Jeg kan ikke kun sige to personer, jeg
tænker på alle. Vi har virkelig lært meget igennem denne ene uge”.
“Jeg har fået mod til at sige noget, som jeg ikke har gjort i lang tid. Nogle gange så synes jeg, at jeg
mangler at sige noget, men jeg tør ikke at sige det. Men jeg synes det har været rigtig fedt at få det sagt
nu. Jeg tager det mod med mig hjem, og jeg kan altid gøre det igen”.
“Hvert barn kiggede nok på sine egne forældre, og forældrene kiggede på deres eget barn. Hele rummet
var fyldt med stolte forældre. Og det var ikke kun mig min mor var stolt af, men hun var også stolt af alle
jer andre. Tak til jer (klassekammeraterne, red.) fordi I har været så gode”.
“Den historie, som jeg fortalte om en anden pige (som sad I publikum, red.), jeg kunne se på hende, at
hun sad med et lille smil, og at hun godt forstod, hvad det var jeg fortalte”.
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Har du oplevet nye sider af dine klassekammerater?
Her nævnes især:
● Man har set sine klassekammerater være modige. Især dem der normalt er generte, som har
stået på scenen, spillet nye roller, talt højt, danset, sunget, delt personlige fortællinger.
● Man har hørt nye fortællinger om hinanden i og med at man har delt personlige fortællinger. Her
bemærkes især at eleverne italesætter at alle har været meget åbne, fordi de har følt sig trygge.
● Man har lagt mærke til nye mennesker og fået nye venner på tværs af klasser.
● Nogle af drengene, som plejer at fjolle meget, har taget det seriøst.
Hvad tager jeg med mig fra projektet?
Her nævnes især:
● Før var klasserne meget opdelte og vi var ikke særlig gode venner, nu har vi fået et stærkt
fællesskab på tværs af klasserne.
● Nye venskaber.
● Vi har lært de enkelte personer bedre at kende, fordi vi har delt vores historier.
● Det er okay at lave fejl.
● Jeg har fundet modet i mig selv.
● Jeg har lært at teater er andet og mere end kostumer og kulisser. Man behøver bare et gulv og
nogle mennesker, der siger noget.
● Jeg har fået sagt til alle hvad jeg har på hjertet, og det synes jeg er dejligt - at få det ud.
● Jeg har fundet ud af at teater er sjovt.
● Vi har lært mere om mobning og det at være uvenner.

Hør Laura fortælle w

FORLØB 3: VESTERBRO NY SKOLE, 8. KLASSE
Eleverne valgte selv temaet “selvværd” blandt mange andre temaer, som de mener har betydning for
fravær og trivsel i skolen.
Citater:
”Nu er jeg lige kommet hjem fra teatret, hvor jeg har været i 3 dage. Det har været sjovt, men også lidt
grænseoverskridende, fordi man skulle stille sig op og tale højt foran de andre. Selvom jeg taler med ret
mange fra årgangen var det alligevel grænseoverskridende. Jeg kan ikke helt forklare det for jer, men det
var bare lidt svært. Det blev meget bedre og jeg er blevet modigere.”
“Min vurdering af denne oplevelse var at vi skal gøre det igen, meget snart, fordi jeg oplevet også sider
af mig selv og mine venner som jeg ikke havde set eller hørt før. Måske man bare skulle lade vær med
at være så negativ altid og prøve at se fremad, fordi hvis man gør det opdager man også at der faktisk er
lys for enden af tunnelen”
“Takket være contact, har jeg fået godt selvværd. Jeg er ikke længere bange for at sige noget, eller danse foran alle. Jeg har altid vidst at lige meget om man siger noget forkert og folk griner af en, så skal man
være ligeglad, men jeg har aldrig selv været god til at overholde det.”
“Hvis jeg skulle sige, hvad jeg har fået ud af forløbet, ville det være at jeg har meget mindre præsentationsangst, fordi når man har stået og sagt dumme ting foran 200 mennesker, er det ikke så pinligt at sige
fornuftige ting foran 20.”
“En måde at vise hvem man er ved at stå på en scene”
“Hos Contact lærte vi at stå frem og overtræde nogle grænser. (…) Vi lavede en masse øvelser og lege,
som skulle hjælpe os med at åbne mere op over for hinanden. Jeg er selv meget opmærksomheds-forskrækket så syntes legene var lidt udfordrende, men alligevel gav de mig lyst til at deltage”
“Jeg føler at vores forløb på Contact, om selvværd, fik rystet os meget sammen, som årgang. Næsten
alle kom op på scenen og sagde noget, og det føler jeg også, i sig selv, har noget at gøre med selvværd.
Jeg synes scenen, igennem den tid vi var hos Contact, blev et mere trygt sted. Hvilket man også kunne
se til sidst i forløbet, da der blev lavet ‘friscene’, hvor man kunne få scenen, og vise, hvad end man følte
for, for resten af holdet. Jeg blev overrasket over at næsten alle kom på scenen. Jeg følte selv det var
blevet trygge omgivelser, hvor alle havde det sjovt sammen og klappede ad hinanden, og jeg følte ikke
at man blev dømt. Det er en slags situation der kan give godt selvværd, hvor man føler sig accepteret og
god nok”
“En oplevelse jeg er taknemmelig for fra Contact er de nye bekendtskaber, jeg fik til de andre elever, som
jeg ikke normalt taler med på årgangen. I starten af Contact-forløbet var jeg genert, og synes det var en
smule angstprovokerende at tale med dem. Dette til trods for at vi har kendt hinanden siden 0. klasse.
Jeg var glad for de mennesker, jeg skulle arbejde med, og det gjorde det hele meget nemmere. På kort
tid følte jeg mig tilpas, værdsat og tryg i deres selskab. Efter denne oplevelse har jeg lært, at jeg ikke skal
være bange for, om folk dømmer mig, da det ofte er en selv, der overtænker og gør situationen værre
end den er i virkeligheden.”
“Gennem tiden har jeg haft problemer og udfordringer, der næsten har fået mig til at give helt op på min
verden omkring mig, og fået mig til at stille spørgsmålet, om jeg nu er god nok. (…) På dette contact-forløb (…) jeg har været på, var der nogle vild gode instruktører, der førte vores vanvittige idéer ud
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i virkeligheden. Selvværd er når man siger ja til noget selvom man ikke helt synes at det ligger i éns
comfortzone”
“Contact var et fedt forløb, fordi man blev sat i nogle andre rammer og skulle arbejde på nye måder og
med nye mennesker. Jeg lærte mange af de andre bedre at kende og så mange nye sider af dem”
“Jeg er rigtig glad for, at vores hovedemne var selvværd og emnet har måske hjulpet andre med at får
deres selvværd til, at blive højt igen. Det har det i hvert fald med mig. Det har været en rigtig fed og god
oplevelse, at være på Contact”
“Først og fremmest er jeg helt forbløffet over den indflydelse vi havde på stykket, det selvstyre vi havde
gjorde at jeg var mere engageret i vores stykker. Jeg synes at det er et vigtigt emne at tage hul på, da
mange unge kæmper med disse ting til hverdag. Nogle af stykkerne var noget jeg kunne relatere til, ikke
på nuværende tidspunkt men episoder der er sket før. Den scene med drengen der tager kommentarerne så meget til sig, at han går så langt ud og klipper sit hår rørte mig dybt. Især fordi jeg har været
igennem præcist det samme, jeg har prøvet at være den bedste- version af mig selv- men selv det var
ikke nok. (…) Jeg er stolt af at kunne sige at jeg har været en del af dette. Jeg har været med til at vise
pre-teens, og børn at det er okay ikke at være okay. Jeg er glad for at kunne vise at man faktisk ikke
behøver at tvinge sig selv til at smile og holde problemerne inde, men i stedet kunne takle et problem på
den rigtige måde. Jeg håber også at vi har inspireret vores tilskuere til at hjælpe deres kammerater, når
de er nede og ikke har det godt. Det at kunne få muligheden for at fremvise de her vigtige episoder der
går igen for mange- og også har skabt samfundsmæssige problemer var noget af en oplevelse. Jeg har
testet og brudt mine grænser under dette forløb, og jeg må også erkende at jeg har lært mere om mig
selv- Lærernes seriøsitet og ambition gjorde oplevelsen en del bedre, alt i alt har det været en fantastisk
oplevelse for mig”
I evalueringerne fremhæver eleverne særligt disse punkter:
● Jeg er blevet mere modig
● Jeg har set nye sider af mig selv og mine skolekammerater
● Vores fællesskab på årgangen er blevet styrket
● Jeg har fået styrket mit eget selvværd
● Jeg føler at vi har været et forbillede for yngre elever på vores skole og at de har kunnet
relatere til de emner, vi bragte op i forestillingen.
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Produkter:

FORLØB 1: FREDERIKSBERG GYMNASIUM
Nedskrivning af snakke/diskussioner
Film af forestillinger
Nedskrivning af evalueringssnak
Skriftlige evalueringer.
Skriftlige opgaver
FORLØB 2: ÅLHOLM SKOLE, 5. KLASSE
Podcast
Lydoptagelse fra evalueringer.
Film af forestilling.
FORLØB 3: VESTERBRO NY SKOLE, 8. KLASSE
Film af forestilling.
Lydoptagelse fra mundtlige evalueringer.
Skriftlig evaluerings-opgave i skolen efterfølgende.

Hør Cansel fortælle w
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FORESTILLINGEN

TAG DIG SAMMEN – FORTÆLLINGER OM SKOLE
OG FRAVÆR: The Making of…
Det lykkedes C:NTACT at finde 12 unge deltagere, der alle var meget forskellige fra
hinanden – både hvad angår alder, køn og etnicitet. Fordi projektet endte med at foregå
online var geografi ikke længere en faktor, der holdt deltagerne tilbage fra at melde sig.
Holdet bag:
Idé og koncept: Henrik Hartmann
Instruktører: Runi Lewerissa & Bābak Vakili
Projektledelse og produktion: Helena Aviaja Eley
Projektlederassistent: Amalie Woetmann Larsen
Videoproduktion: Jonas Rohold
PR: Christian Skov Nørgaard
Projektet havde sin opstart cirka samtidig med at hele Danmark blev lukket ned pga. COVID-19, og
C:NTACT besluttede sig derfor at køre projektet videre virtuelt og gennemførte hele udviklingsfasen
samt de første 10 forestillinger online, på trods af de udfordringer der hørte med. Det betød at vi
udviklede, mødtes og havde prøver virtuelt og at deltagerne derfor ikke mødte hinanden fysisk før
efter de havde lavet forestilling sammen. I slutningen af maj mødtes de så for første gang i to hold,
fordi forsamlingsforbuddet var på 10 personer.
De medvirkende stod på scenen sammen første gang i perioden den 26.-28. august 2020.

________________________________
Melanie Mobning

Melanie fortæller om, hvordan hun aldrig har passet ind i sin folkeskole, og om hvordan hendes
klassekammerater aldrig gav hende muligheden for at blive en del af det sociale. Hun fortæller om,
hvordan hun altid har været større end de andre piger, hun gik på årgang med, og hvordan hendes
krop endte med at blive både det, hun blev mobbet af de andre over, såvel som det, hun skammer
sig mest over.
Melanie valgte at deltage i projektet på trods af, at hun stadig var elev på den skole, hvor hun havde de dårlige erfaringer. Til slut fortæller hun publikum: ”Jeg bliver ikke mobbet så meget mere, men
det er fordi, jeg næsten aldrig kommer i skole”.

________________________________
Augusta Mistrivsel i skolesystemet

Fortællingen om, hvorfor Augusta besluttede sig for at droppe ud af gymnasiet, er en fortælling om
de rammer, der bliver sat for elever i uddannelsessystemet. Augusta fortæller publikum om, hvordan
hun blev mere og mere tyndslidt i takt med at arbejdsbyrden på gymnasiet blev større og større, og
hvordan hun til sidst ingen andre udveje havde end at sygemelde sig med stress. En sygemelding,
som endte med, at hun kort inden hun skulle blive student, droppede ud af gymnasiet.

________________________________
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Cansel Psykiske udfordringer

Cansel fortæller om, hvordan mødet med skolen er, når man har en psykisk diagnose. ”Jeg hedder
Cansel og jeg har paranoid skizofreni”, starter hun, og slutter af med en opsang til de lærere,
der sidder med det meget store ansvar at gøre et system, der ikke er skabt til de særligt udsatte,
behageligt for alle at være i.

________________________________
Ali Når autoriteterne har mistro til én

Ali er et navn, der skræmmer mange danskere. Vi er mange Ali’er, der findes både gode og dårlige
Ali’er, ligesom der findes gode og dårlige Brian’er. Men i virkeligheden er Ali bare navnet på et menneske. For 15-16 år siden var jeg en dårlig Ali, drenge-gangsteren Ali, men hvordan var jeg landet i den
rolle?
Da det ikke lykkedes Ali at skabe positiv opmærksomhed blandt autoriteter omkring sig selv ved at
være fagligt dygtig eller udmærke sig på skolens præmisser, begyndte han at søge denne opmærksomhed på andre måder. Hans fortælling handler om, når læreres fordomme ender med at blive
selvopfyldende profetier for disse læreres elever.

________________________________
Lukas Turbulente forhold i hjemmet

Lukas fortælling er en fortælling om en barndom præget af misbrug og vold, og hvordan disse
grundpræmisser ikke fordrer mønsterelever: ”Som jeg står overfor jer i dag, så har jeg et fagligt
niveau, som svarer til 6. klasse – og that’s it. Men jeg er en overlever”. Hans far var en voldelig
alkoholiker, hans mor psykisk sårbar, og med det udgangspunkt i livet, har det taget Lukas hele
hans barn- og ungdom at finde ud af, at børn aldrig fortjener det, når deres forældre er voldelige,
og at loyalitet overfor sine forældre for enhver pris, ikke kan betale sig.

________________________________
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Laura

Mobning
Da hun skal holde 18-års fødselsdag ser Laura sit snit til at invitere hele sin gymnasieklasse og
forhåbentligt finde sine første venner i klassen. Hun har aldrig været en del af de fællesskaber,
som var i de klasser, hun har gået i. I folkeskolen kom dette til udtryk ved mobning, i gymnasiet
holdt klassekammeraterne hende ganske enkelt udenfor. Ikke en eneste fra klassen dukkede op
til hendes fest, og de snakkede aldrig om det med hende. Lauras fortælling handler om, hvordan
hendes mod til at være sig selv og til at række ud, blev afvist af dem, hun gik i klasse med i 3 år.

________________________________
Signe Turbulente forhold i hjemmet

Signes far blev diagnoseret med Alzheimers, da hun gik i 3.g, hvilket resulterede i at Signe hverken dukkede op til timerne, lavede sine lektier eller ville lukke nogen ind.
Hun kunne kun holde ud at være sammen med sine venner og hun forsøgte at feste de dårlige
følelser væk, men fortalte aldrig sine venner, sine klassekammerater eller sine lærere om farens
sygdom af frygt for at være anderledes.

________________________________
Dino Skoletræthed

Dinos fortælling handler om at følge sin passion og at lytte til sit hjerte i stedet for udelukkende at
styre gennem livet via sin fornuft. At gennemføre en uddannelse er ikke en dårlig ting, men det er
ikke for alle, og bare fordi man ikke gennemfører betyder det ikke, at man er tabt i livet, og at man
ikke kan få lov til at beskæftige sig med det, der bringer én allermest glæde.

________________________________
Maya Mistrivsel

Mayas udfordringer i gymnasiet startede som en følelse, der dukkede op engang imellem. En følelse af ikke at kunne overskue at stå op morgenen og slet ikke overskue tanken om at komme i skole. Den voksede sig langsomt større og større og resulterede i, at det var hendes daglige tilstand.
Følelsen fik hende til at trække sig fra sine venner, og som resultat af dette voksede ensomheden.

________________________________
Otto Mistrivsel i skolesystemet

Otto fik endelig plads på en prestigefyldt privatskole, og han glædede sig vanvittigt meget til at
starte – oplevelsen blev dog alt andet end rar. Han fortæller om, hvordan en lærer terroriserede
eleverne ved at holde dem i en konstant anspændt stemning, bange for at træde forkert, bange for
at indrømme at man har fejlet.

________________________________

Minar Diskrimination

Minar fortæller om de mange fordomme, hun som muslimsk kvinde, er stødt på i løbet af sin skolegang. Fortællingen handler om, hvordan hun langsomt lukkede ned overfor sine omgivelser, fordi disse fordomme altid var til stede, og hun fik aldrig lov til at slippe følelsen af at være fremmed
på hendes eget gymnasium. Denne behandling resulterede i at Minar måtte skifte gymnasium.

________________________________
Sofie Mobning

Sofie endte med ikke at være en del af forestillingen, men hun bidrog med sin lille fortælling som
én af lommefilmene – I kan se hendes film i denne hvidbog.
Den handler om drillerier blandt venner, som på trods af, bare at være ”for sjov” ikke altid bliver
modtaget på en positiv måde.

ONLINE

Fra starten var det besluttet, at hvis restriktionerne blev forlænget eller udvidet og vi af den
grund ikke kunne spille en premiere på scenen, så ville vi gøre det online.
Formatet var nyt også for C:NTACT og mange formmæssige ting skulle derfor også overvejes
og genopfindes. Skulle det være live eller en optagelse som en film? Film ville både gøre det
muligt for os at arbejde med setting, at lave lækkert lys, billede og sikre god lyd. I stedet for
den lækre, polerede overflade, som filmmediet ville give os i dette projekt, var der dog enighed
om, at de skulle sidde hjemme hos sig selv og henvende sig til et publikum live. Kvaliteten af
det, de fortalte var bedre live, og i sidste ende var dette forestillingens primære mål. Dialogen
med publikum er en grundsten i C:NTACTs arbejde, og det blev besluttet, at publikum kunne
indsende deres spørgsmål på en SMS – disse beskeder dannede grundlag for den Q&A, som
fulgte efter de medvirkendes fortællinger.
At skabe et sammenhold udelukkende online deltagerne imellem var den primære opgave,
der blev stillet instruktørerne og projektlederen, og der blev lagt et stort forberedende arbejde
i at overføre nogle af teaterlegene til at fungere over skærm.
En facebook-gruppe blev oprettet for deltagerne, hvor de blev stillet diverse små opgaver, og
som derudover sikrede, at de havde en kommunikationskanal med hinanden, hvis der blev
behov for det. Opgaverne havde til formål at deltagerne skulle lære hinanden at kende ved at
poste deres besvarelser inde i gruppen og kommentere på hinandens indhold.
Instruktørerne, Runi Lewerissa og Bābak Vakili, gav begge udtryk for at interviewprocessen
faktisk blev lettere online, end den som regel viser sig at være, når man mødes ansigt til
ansigt med nye deltagere. De oplevede, at de hurtigere nåede til det punkt, hvor de medvirkende åbnede op for deres historier.
Derudover udarbejdede Jonas Rohold, som var ansvarlig for projektets filmproduktion, en
række kortfilm, som kan ses forskellige steder i denne hvidbog.
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FORESTILLINGER
OG PUBLIKUM
TAG DIG SAMMEN – FORESTILLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR
spillede 25 antal gange i alt.

13 af de gange spillede den online. Tilsammen var der 4197 mange
tilmeldte publikummer.

Oversigt over forestillinger på Edison.

Nr.
1.

Dato
26. august 2020

Publikum
140/140

2.

27. august 2020 kl.10:00

140/140

3.

27. august 2020 kl.12:00

58/140

4.

28. august 2020 kl. 10:00

137/140

5.

28. august 2020 kl. 12:00

140/140

6.

7. september 2020 kl. 16:00

31/140

2) Grundet Corona-restriktioner i perioden måtte C:NTACT ikke udbyde mere end 140 billetter pr. forestilling.

Oversigt over onlineforestillinger.
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6 gange spillede den på Edisonscenen for fyldte sale 2).
I alt så 646 publikummer den på Edison Teatret.

Nr.
1.

Dato
30. april 2020

Publikum
73

2.

1. maj 2020

181

6 af forestillingerne har været turné-forestillinger, der tilsammen spillede for 670 publikummer.
Turneen kom både ud i landet på diverse fysiske locations, men spillede også 3 gange online,
fordi restriktionerne ikke tillod os at møde fysisk op de givne dage.

3.

4. maj 2020

460

Oversigt over turne.

4.

5. maj 2020

754

5.

7. maj 2020

1049

Nr.
1.

Dato
4. september 2020

Sted
Hanssted Skole

Publikum
120

Format
Scene

6.

19. maj 2020

93

2.

20. oktober 2020

80

Scene

7.

27. maj 2020

226

8.

2. juni 2020

273

3.

10. november 2020

100

Scene

9.

8. juni 2020

257

4.

12. november 2020

90

Online

10.

16. juni 2020

222

5.

16. december 2020

120

Online

11.

27. oktober 2020

350

12.

28. oktober 2020

94

6.

11. januar 2020

160

Online

13.

30. oktober 2020

165

Himmelev
Gymnasium
Gjethuset,
Halsnæs Kommune
CFBU,
Gentofte
Midtsjællands
Efterskole
Arenaskolen,
Hedelyskolen,
Dagskolen
Kirkemosegård
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EMNER OG
TEMATIKKER
BEHANDLET
UNDER Q&A

Hør Augusta fortælle w

Fordi TAG DIG SAMMEN – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR havde premiere online
og nåede at spille 10 forestillinger på nettet, er C:NTACT i den privilegerede situation, at samtlige
Q&As findes på video. Det har derfor været muligt at citere de medvirkende for de vigtige pointer og
overvejelser, de løbende er budt ind med.
De medvirkende i forestillingen er ikke eksperter på skolefravær eller trivsel. De er dog udvalgt, fordi de har
mærket nogle af disse problematikker på egen krop, og de besvarer dermed spørgsmål ud fra deres eget
perspektiv og egne erfaringer. Dette blev publikum naturligvis gjort opmærksom på under spørgerunden.
Forskellige emner og tematikker blev taget med udgangspunkt i fortællernes historier. De mest markante og tilbagevendende vil blive ridset op i det følgende.
Fordi forestillingen tager udgangspunkt i børn og unges oplevelser af deres skolegang, var der en del
fokus under spørgerunden på, hvorledes voksne kunne have hjulpet – hvad de voksne i fortællernes liv
kunne have gjort anderledes, og hvad de gjorde, der var meget gavnligt. Ud fra de spørgsmål, der blev
stillet, og de svar, de medvirkende gav, kan kategorien ”voksne” i dette tilfælde deles op i ’forældre’,
’lærere/pædagoger/fagpersoner’ og slutteligt ’uddannelsessystemet’ – dvs. de mennesker, der opsætter præmisserne for skolegang i Danmark.
Forældrenes rolle:
Augusta: Jeg har haft et rigtig stærkt familienetværk, der har haft min ryg i alt det her, og der har ikke
været pres hjemmefra, hvilket har endt ud at jeg ikke tvang mig selv gennem 3.g, og nok ikke var kommet ud på den anden side – i hvert fald så skulle jeg været igennem et meget værre sygdomsforløb end
jeg har været igennem, så jeg tror jeg har været enormt heldig, at jeg har haft de voksne omkring mig,
der har støttet mig i stedet for – jeg kender rigtig mange, der bliver i gymnasiet selvom de har det rigtig
dårligt, fordi de har en mor og far derhjemme, der går ind og fortæller dem, at det er den eneste rigtige
mulighed og vej igennem for at få et godt liv. Så at jeg har haft de voksne omkring mig har gjort at jeg
står her i dag, og har aldrig været gladere – og det er jo for helvede det livet handler om, at være glad
og have det godt, og så må alt det andet komme bagefter. Og det skal nok komme, det skal sgu nok gå.
Dinos historie handler blandt andet også om, at hans far havde forestillet sig et andet liv – særligt
uddannelsesmæssigt for sin søn, og dette forhold blev der spurgt ind til på SMS’en: ”Hvordan har din far
det med dig i dag, Dino? I forhold til hvor du er i livet og hvad du har præsteret?” & ”Følte du dig skyldig
over, at din far var skuffet?”
Hvordan har min far det med mig i dag? Han er jo dybt skuffet. Han havde jo et billede af, hvordan
Dino han skulle være, og hvilken vej han skulle gå osv. Og der tror jeg et eller andet sted, at han blev
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knust, da han fandt ud af, at jeg var min egen, og jeg var nødt til at gøre det jeg skulle gøre for at blive
til mig selv. Så mig og farmand vi snakker slet ikke mere.
Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg da [følte skam]. Og jeg tror stadig, at jeg bærer rundt på det den dag i
dag, hvis jeg skal være helt ærlig.
Q: Hvad gør du så, for at prøve at slippe det?
For mig handler det om, at jeg ligesom fandt ud af henne ad vejen, at jeg var nødt til at vælge mig
selv. Og jeg kunne gøre min far glad. Han havde nogle forventninger til mig, som gik i hånd med det,
jeg gerne ville. Og jeg snakker ikke med min far den dag i dag. Jeg har ikke gjort det i mange år. Det
er virkelig bare livets gang. Jeg tror det handler om for mig, at jeg har været heldig, og haft mange
gode mennesker i mit liv, som har taget mig under deres vinger. Gode lærere, gode venner, venners
forældre, som jeg har brugt som noget støtte. Så jeg vil sige, at det handler om at vælge sig selv. Det
kan godt lyde tungt.
Hertil fik forældrene i publikum et godt råd med på vejen af Augusta:
Jeg får også helt lyst til at sige, at hvis der sidder nogen forældre og lytter med nu, og har nogle børn,
der også går i gymnasiet, så tag det seriøst og prøv lige at pakke det der pres væk, der hedder at I er
rigtig bekymrede for jeres unger om de får en uddannelse og den der forestilling vi har om at uddannelse er vejen til det helt rigtige liv – og ja, selvfølgelig, men gør det så jeres unge mennesker stadig
kan følge med og ikke knækker på vejen. For det er ikke det værd, at have et virkelig ked af det ungt
menneske, deprimeret eller hvad det nu ender ud i, så tag det seriøst og sig ”fint, vi støtter dig i det, og
ja, så tager vi det senere, så hjælper vi dig” for det er ikke en one-shot ting. Der er så mange muligheder derude på alle mulige snørklede veje til at få en uddannelse, så hvis dit barn er rigtig, rigtig ked af
at gå i gymnasiet, så sig ”ved du hvad, tag et år – find ud af, hvad du vil, bare lige kom ud og kom ned
igen og så start forfra”. Det er der ikke nogen skade i overhovedet, så husk at støtte dit barn.
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Lærernes rolle:

Et spørgsmål, hvor det var muligt for samtlige fortællere at byde ind, var spørgsmålet om: ”Hvad
kunne en lærer have gjort?” / ”Hvad kunne dine lærere have gjort anderledes?”
Alt fra, hvordan elever bliver mødt af deres lærere:
Signe: Jeg tror personligt ikke på, at der er nogle skoleelever – uanset om det er folkeskole
eller gymnasieelever – der foretrækker ikke at møde op eller foretrækker ikke at lave lektier.
Alle er interesserede i at blive bedre, alle er interesserede i at være der sammen med deres
klassekammerater, så jeg tror at hvis jeg kunne have haft et ønske til mine lærere i hvert fald
særligt i gymnasiet, så skulle det være at de i stedet for at se mit fysiske og skriftlige fravær og mit manglende engagement som dovenskab og teenager, der ikke orker sig selv og
verden, hvis der var en, der havde gravet lidt dybere, og ikke bare taget en enkelt snak med
mig og sagt ”hey, du har sgu lidt for meget fravær. Du bliver altså smidt ud, hvis du ikke tager
dig sammen”, men i stedet for havde turdet… eller måske ikke turdet, men i hvert fald havde
givet sig mere tid til at høre, hvad der ellers ligger til grund for det. For jeg vil vove at påstå, at
hos langt de fleste, så er der en grund, der stikker dybere end, at man er 13, 14, 15, 16 år og
doven, fordi det label har man fået automatisk bare fordi man er teenager.
Til det pædagogiske overskud blev vendt:
Cansel: Jamen lærerne skulle have trukket mig til siden og helt klassiske hørt ”Hvordan går det,
hvordan har du det, er der noget vi kan gøre for dig eller gå ind i og finde ud af hvad om der er
noget galt” fordi det er ikke normalt at man går i 7.-8. klasse og har skåret i sig selv og går i korte
ærmer. Så klart lærerne eller en anden voksen, skal gå ind i sagen og tage hånd om barnet.
Mens succeshistorierne altid indeholdt samme element: En lærer med overskud, som er villig til at se
sine elever i øjenhøjde og tage hånd om deres problemer:
Dino: Ja, altså bare lige en ting, som vi alle sammen har tendens til at glemme: så bare det
at lytte, det gør en stor forskel. Det der med at tage en person til side og se dem i øjnene.
Prøv at stille dem nogle spørgsmål og find ud af, hvad det var, der var galt. Personligt havde
jeg en lærer, som spillede en enormt stor rolle i mit liv, og jeg snakker stadig med hende den
dag i dag – jeg har lidt sådan et mor-søn forhold til hende – og det er fordi hun viste mig form
for kærlighed og overskud, som min far ikke havde. Selvom min far han gjorde sit bedste, så
var han bare et sted, hvor han ikke kunne tilbyde det. Så viste hun mig en eller anden form
for sårbarhed, som jeg havde brug for, og som jeg altid vil være taknemmelig for. Så er et
råd, det er nok bare at lytte og prøve at huske på, at der er en grund til, at vi ligesom kommer
de her funky steder hen.
Hun fik mig til at føle mig særlig, hun fik mig til faktisk at indse, at jeg var noget værd, og at
jeg kunne blive den person, jeg gerne ville blive til. Ved at tage sig ekstra tid til mig, så på
den der skole inviterede hun mig hjem til hende, og fik mig til at føle mig som en del af hendes familie. Så sad jeg til bords med hendes unge og hendes mand, og der fik jeg lidt af den
der moderlige kærlighed, som jeg måske manglede. Så det var en af måderne, hun gjorde
det på.
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Uddannelsessystemet:

Hør Ali fortælle w

Hvad angår ”systemet” som et kritikpunkt fra de medvirkendes side, har
der både været direkte kommentarer
møntet på, hvad det er for nogle
valg vores unge mennesker bliver
præsenteret for, og skal tage stilling
til. En enkelt publikummer spurgte
til forestillingen d. 30. april, om der
var en bestemt grund til at alle de
medvirkende (den dag) havde valgt
gymnasiet, hvortil samtlige medvirkende svarede, at det var fordi det
var den ene mulighed, de var blevet
præsenteret for.
Augusta reflekterede ligeledes over,
hvad der muligvis kunne gøres
anderledes:
Personligt synes jeg der er rigtig
mange ting, der er nogle rammer,
der skal struktureres anderledes,
og jeg har ikke et konkret svar på,
hvordan det kunne gøres. Men
en af de ting, som jeg synes er et
problem, er at det er så tidlig en
alder vi skal vælge at vi vil på gymnasiet, eller hvor vi så vil hen og
hvad vi skal gøre i en alder af efter
9. klasse. Nu skal vi vælge, okay
hvad skal vi nu – ja jeg ved det ikke
rigtigt, og det er da klart når man
ikke er ældre. Men okay, så vælger
man gymnasiet. Så vælger man ind
i noget, hvor systemet bliver overbelastet. Fordi der er rigtig mange, der går der, som måske ikke
bør være der, men som heller ikke ved hvor de så skal være, hvis ikke de skal være der. Det er
måske et bud, at man skal vælge lidt senere i livet, og ikke lige efter 9. klasse.
Udover denne direkte og intentionelle kritik af, hvordan vores uddannelsessystem er bygget op, har
der i løbet af forestillingerne også været overvejelser fra vores medvirkende, der ikke nødvendigvis er
tænkt som en systemkritik, men som bestemt rummer det. Overvejelser går på den store udskiftning
af lærere og kontaktpersoner. Mennesker, der egentlig bør være tillidspersoner for børn og unge med
trivsels- eller skoleproblemer, men som ikke bliver længe nok til at give den stabilitet, der er nødvendig.

23

HVIDBOG

Hør podcast med psykolog Niels Peter Rygaard, der beskæftiger sig med
tilknytning og som indgik i vores research: https://soundcloud.com/user644031951/tilknytningstime-med-psykolog-niels-peter-rygaard
Hhv. Otto og Laura beskriver det i de følgende uddrag:
Q: Otto, kunne de voksne have gjort noget for at du blev på din første
skole, og ikke skiftede til den anden skole?
Jeg tror, noget der spillede meget ind, det var at i 6. klasse, så stoppede vores klasselærer, og så havde vi rigtig mange vikarer, som ikke
rigtig havde styr på klassen, så der var rigtig mange timer, der bare var
fuldstændig kaos. Så jeg tror det rigtig meget var det, der spillede ind.
Så jeg tror, at hvis min klasselærer var blevet, så var jeg aldrig skiftet.
Det tror jeg ikke. Men ellers er jeg meget i enig i det, som Cansel siger,
sådan med ”hvordan går det?”, sådan noget så simpelt som det, det
betyder rigtig meget.
Q: Laura, var der slet ikke nogen, der kunne hjælpe dig?
Det er jo et vildt godt spørgsmål. Jeg ville ønske, at jeg kendte svaret
på det, for så havde jeg jo henvendt mig til vedkommende, hvis man
kan sige det sådan. Men alle de mennesker, som kunne have hjulpet
mig, prøvede jeg at snakke med. Min folkeskole, min klasselærer i
folkeskolen, prøvede jeg at snakke med. Det gik ikke særligt godt. Så
har man en kontaktlærer, når man kommer i gymnasiet. Det gik heller
ikke særligt godt. Så får man sådan en samtale en gang om måneden,
eller en gang hver tredje måned. Og jeg nåede at skifte kontaktlærer to
gange på de der seks måneder. Så der havde jeg ikke rigtig lyst til at
række ud mere, og fordi så når man ikke ud, og så forsvinder ligesom
den hånd, man har rakt ud efter
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Publikumssurvey:

Opdagede du eller lærte du noget nyt, som overraskede dig?
”Jeg lærte jo at [der] altid er en forklaring bag, når man ik tager i skole”
Anonym elev
”Ja jeg lærte et elske mig selv og at men skal være sammen med dem der holder af dig og ikke
prøve at være kendt i din klasse. Jeg har også lært at jeg ikke skal være hård ved mig selv når
det kommer til lektier og skolefag”
Anonym elev
Alle publikummer er blevet opfordret til at besvare vores spørgeskema. Til dette har C:NTACT modtaget i alt 313 besvarelser, hvoraf størstedelen af respondenterne har været 13-19 år gamle.
”Jeg har fået en bedre forståelse for fx unge som ser fuldstændig glade ud, men har en hel del
lort i gang med deres personlige liv og følelser. Jeg har øget forståelse for at man skal lægge
mere mærke til alles trivsel og velfærd. Ikke alle har en at snakke med som forstår. Derfor er det
vigtig at tjekke ind hos andre selvom du ikke er så tætte med dem”.
78 % af respondenterne sagde, at de følte, at de har opnået en øget (forandret eller ny) forståelse
for børn og unge som mistrives i skolen. Her er der en del, der forklarer, hvordan det er velkendte
problemstillinger, eller at man selvfølgelig godt i forvejen vidste, at børn og unge møder forskellige
udfordringer i skolen, men at forestillingen og deltagernes historier tilbød nye perspektiver og overvejelser om emnet: ”Vi er godt klar over, at mange unge desværre mistrives i skolen, men vi har fået ny
indsigt”. En del af denne nye viden har været indsigt og lyst til nye måder at handle på, som 58 % af
de adspurgte, giver udtryk for, at de har fået ved at se med.

78 % siger, at de føler, at de
har opnået en øget (forandret
eller ny) forståelse for børn og
unge, som mistrives i skolen.
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58 % har sagt, at
forestillingen har givet
dem indsigt i og lyst
til nye muligheder at
handle på.

59 % kunne genkende
elementer fra forestillingen
i deres eget liv.

59 % af de adspurgte kunne genkende elementer fra forestillingen i deres eget liv, og blandt de uddybende kommentarer, som hører til dette spørgsmål, kan man læse sig til, at en stor del af emnerne,
som forestillingens fortællinger berør, også har været relevante i publikums liv: mobning, skolepres,
diskrimination og endda dødsfald i familien. En del af kommentarer fra dem, der nævner, at de ikke
genkender elementer fra forestillingen i deres eget liv, gør os opmærksomme på, at det ikke er ens
betydende med, at de ikke har set elementerne udspille sig i det virkelige liv: ” Der er ikke nogen
elementer jeg har oplevet i mit eget liv. Men i skolen er der nogen der oplever disse problemer (…)
som bliver mobbet ud fra tøjstil osv.”
I forbindelse med dette spørgsmål er der ligeledes nogle lærere, der har tilbudt deres erfaringer og
perspektiver:
”Som tidligere lærer har jeg undret mig over kollegaer, der er gået lige forbi et slagsmål eller en
mobbesituation mellem børn uden at gribe ind. Jeg mener, at det bør være en pligt for lærere
og andre voksne på en skole at gribe ind. Det bør italesættes blandt de voksne”
og:
”Mange af mine elever kommer fra folkeskoler, hvor de både er blevet mobbet og ikke set af
deres lærere. Og så har jeg selv børn i gymnasium, og jeg er rystet over, hvor presset det er for
de unge. Det kan vi ikke være bekendt som samfund!”

64,3 % synes, at de opdagede
eller lærte noget nyt, som
overraskede dem.

Spørgeskemaet til publikum
stiller spørgsmålet:
Synes du, at du har fået en øget følelse
af det positive og styrkende ved at
stå ved sig selv og sin historie?
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DELTAGERNES
EVALUERING

I denne forbindelse synes 75 % af respondenterne, at de har fået en øget følelse af det positive og
styrkende ved at stå ved sig selv og sin historie. Dette aspekt fik fortællerne også muligheden for at
kommentere på, da der ofte blev spurgt ind til deres overvejelser om projektet under Q&A. Nogle af
deres svar til dette kommer i det følgende:
Q: ”Kan I prøve at sige noget om, hvordan det har været, at være med i det her – at fortælle
jeres historie? Godt nok sidder I ikke foran 10.000 mennesker fysisk, men I har fortalt jeres
historier ret bredt allerede, hvordan er det at fortælle den til hinanden og fortælle den ud?”

Melanie:

Jeg synes det har været et virkelig godt mål, jeg har sat mig for. Fordi –
som sagt – er det meget grænseoverskridende, men det har rent faktisk opbygget min selvtillid, jeg
er rent faktisk ikke flov over min historie – i hvert fald ikke på samme måde som jeg har været –
fordi der jo rent faktisk kommer den opbakning, som jeg har haft brug for, og som jeg ikke har fået,
fordi jeg har været så indelukket omkring det. Så jeg har helt klart fået noget virkelig stort ud af det,
til trods for at det har været svært, og det har været turbulent.
Afvikler: Du skammede dig i virkeligheden over din historie, inden du begyndte at fortælle
den højt?
Ja det var tit sådan, at når vi skulle øve, så sprang jeg altid over, når jeg skulle læse min historie
op, fordi jeg ikke kunne jo. Det var først dagen før den første forestilling jeg var med i, at jeg rent
faktisk læste den op.

Ali:

(…) ved at komme ud med min historie, er der for første gang i 25-30 år er der nogle,
der har lyttet til mig. Og jeg ville ønske, seriøst, jeg ville ønske, at der var nogle, der tog fat i
mig dengang, det hele starter, og kunne se, “Okay han fejler det og det og det”, og vil lytte til
mig, og spørge mig, bare lige tage mig på skulderen - jeg var jo en lille dreng, også indeni bare lige tog fat i mig og sagde til mig: “Hey, Ali. Er du okay? Er der noget, du vil sige til mig?
Skal vi tale om et eller andet? Er der noget, du har lyst til at komme ud med?” Det får jeg først
lov til nu. Og jeg føler virkelig en kæmpe åbenbaring, og det er så dejligt. Og jeg vil sige: Uden
vores instruktør, og Helena blandt andet, har vi ikke kunnet nå så langt, og jeg er rigtig glad for,
at jeg har fået lov til at komme ud med min historie på den måde, jeg ville (…), med hjælp fra
jer, altså C:NTACT.

Otto:

Ja, meget de samme ting, som I allerede har sagt, men også bare det der med,
hvis der overhovedet er en lille chance for, at der sidder en, der fx er i min egen situation, og
hvis jeg havde hørt nogen fortælle om det, mens jeg gik på privatskolen, så tror jeg det havde
været… altså det havde sikkert ikke løst alle mine problemer, men jeg tror bare den der ensomhedsfølelse, man kan ha’ – den kan ligesom – jeg tror det er rigtig godt at høre, at der er andre,
der har siddet med det samme, siddet i samme situation. Det tror jeg er meget derfor jeg gør
det, egentlig.

Augusta:

Minar:

Dino: Det er ret grænseoverskridende og underligt på nogle punkter, men jeg føler, at det

Q: ”Hvad var det, der gjorde forskellen for, at I kunne komme videre i livet og reflektere
over de dårlige skoleoplevelser?”

Det der også har været mærkeligt er, at man har siddet herhjemme og har
været skide nervøs samtidig. Det har været en blanding af, man tænker det er meget trygt at sidde
herhjemme, og det er meget trygt at gøre det sammen med dem vi gør det sammen med – Laura,
Melanie, Bābak og Minar – fordi det har vi gjort og det har vi øvet, men det er mærkeligt, at vide, at
der er andre, der også sidder og lytter med, men også trygt. Og så er det bare sindssygt givende at
høre alle de andres historier også, og jeg bliver rørt gang på gang, selvom jeg nu også har hørt dem
rigtig mange gange. Det har været rigtig givende, det er ret vildt.
der med at dele, det gør at andre løsner op, det gør at andre også gør sig sårbare og muligvis finder
frem til de ting, der plager dem, og tager hånd om dem. Så det er underligt, men samtidig synes jeg
også, man skylder hinanden den der form for ærlighed.

Cansel: Det er sindssygt grænseoverskridende, men jeg har altid sagt til mig selv, at

jeg vil gerne ofre min historie, hvis det kan være med til at hjælpe bare en enkelt derude, som har
det svært. Fordi det har kostet mig enormt meget at få hjælp sent i mit liv, jeg kunne have været
reddet allerede, da jeg gik i folkeskole. Så hvis jeg kan være med til at redde nogen, bare en tidlig
proces, så har jeg gjort mit, og så ofrer jeg gerne min historie.
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Signe:

Som jeg ser min egen fortælling, så er mit største problem ikke at jeg har mistet
min far, men at jeg har været ekstrem dårlig til at involvere folk og fortælle folk, hvad jeg føler. Og
med det sagt, så er det noget jeg stadig øver mig på bare i det daglige, når jeg skal snakke med
min roomie om opvasken, at jeg kan fortælle hende, hvad det gør ved mig, at hun ikke tager den,
i stedet for at fortælle hende, at jeg bare bliver vred og så går. Det er at skulle fortælle det nu her
til en masse mennesker jeg ikke kender, det er en form for kreativ terapi for mig. Det er helt sikkert
grænseoverskridende ad helvede til, men det er mest af alt en meget stor personlig udfordring, fordi
jeg bliver nødt til at fortælle andre, hvad jeg føler.

Det føles rigtig surrealistisk (at fortælle historien nu). Det er en blanding af rigtig mange følelser, fordi det er jo ens virkelige liv, det er virkelige historier fra ens eget liv, og når
man så bare står der og snakket til et kamera og man kan ikke se alle jer, der sidder derude og
ser med, og ja, man blotter et eller andet sted sig selv. Så er det både powerfull, fordi man føler
det kræver noget mod, men det er også utroligt nervepirrende.
En afsluttende bemærkning kom fra Laura, da hun ønskede at besvare publikumsspørgsmålet:

Laura:

Jeg tror mit vendepunkt, det kom faktisk, da jeg skrev til dig, Helena, med
hensyn til den her forestilling, fordi inden da fyldte det rigtig, rigtig meget. Det skal lige siges, at
jeg læste et Facebook-opslag vedrørende C:NTACT og den her forestilling. Og da jeg læste det,
tænkte jeg: Det lyder faktisk rigtig spændende, det kan godt være, at jeg har noget at bidrage
med. Og det var vildt grænseoverskridende, og meget sådan, ja, totalt uden for min comfort-zone, at snakke om. Men efter jeg er begyndt at snakke om det, der kan jeg godt mærke, at jeg har
fået et helt andet forhold til det. Det er som om, det ligger bag mig nu, og det ikke er noget, der
ligger omkring mig.
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Mød holdet og hør deres tanker om projektet i disse kortfilm produceret af Jonas Rohold!

TAG DIG SAMMEN!
– Oplevelser og følelser w
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TAG DIG SAMMEN!
– Holdets første møde på Edison w
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