– FORTÆLLINGER
OM ENSOMHED
OG ISOLATION
Et projekt støttet af

INDHOLD
Undersøgelsesprojektet: ENSOMHEDENS MUSEUM
Undervisningsmateriale: EN SOM DIG
DEL 1: HVAD ER ENSOMHED?
DEL 2: HVOR SIDDER ENSOMHED?
DEL 3: HVEM KAN HJÆLPE?

Formidlingsprojekt: EN SOM DIG
- fortællinger om ensomhed og isolation

Evaluering
Formål og forandringsteori
Resultater
Evaluering, medvirkende
Evaluering, publikum
Strategi for fremtidig publikumsinddragelse

 Edisonsvej 10  Frederiksberg  www.contact.dk

side 6
side 8
side 8
side 9
side 9
side 10
side 14
side 14
side 16
side 17
side 26
side 31

HVIDBOG
Dette er en hvidbog, som omhandler C:NTACTs projekt om unge og
ensomhed, der er blevet til i et samarbejde og med støtte fra Egmont
Fonden.
Projektet er andet årlige projekt i en 3-årig samarbejdsaftale mellem
Egmont Fonden og C:NTACT, der har til formål at støtte C:NTACTs
arbejde med, at give en stemme til udsatte børn og unge. Samarbejdet
skal udbrede ungeperspektivet ved at skabe platforme til unge selv, hvorfra de kan videregive deres viden, erfaringer, perspektiver og holdninger.
Projekterne arbejder målrettet på, at motivere og styrke disse unge, og på
den måde gøre dem til en aktiv del af samfundet. I projekterne arbejdes
der yderligere med at styrke forankringen af den viden og forståelse, der
opstår i vores projekter og forløb – hos både medvirkende, publikum,
politikere og fagpersoner.
Temaet for dette års produktion blev inspireret af de sociale følgevirkninger, der var begyndt at tegne sig ovenpå snart et års nedlukning og
Corona-restriktioner.
I 2017 var det 12% af alle unge fra 16-24 år, der oplevede alvorlig ensomhed. Selv yngre elever oplever også ensomhed, og alt tyder på at problematikken er steget markant i løbet af 2020-21 som følge af Corona-restriktionerne. Vi kender alle til følelsen, ung som gammel, og med dette
projekt, gjorde vi det muligt for bl.a. lærere at bringe emnet op i klassen.

Vigtige samarbejdspartnere, der har været afgørende for den
teoretiske ballast og bearbejdelse af emnet på dette projekt, er:
z Ventilen, en frivillig social organisation, der har til formål at
Forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i Danmark
z Flere i Fællesskaber og deres tilknyttede ensomhedsforsker
Mathias Lasgaard. Et udviklings- og forskningsprojekt som skal
nedbringe ensomheden i Silkeborg Kommune
z Rapolitics, en non-profit forening, som med afsæt i hiphopkulturen og kunstnerisk aktivisme styrker unge
z Maryfonden, hvor ensomhed er et af tre indsatsområder
Sammen med samarbejdspartnerne fordybede vi os i emnet og blev klædt på
til at formidle eksperternes forskning og praksisser til skoleelever landet rundt.
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Definitionen på ensomhed, der ligger til grund for dette projekt er beskrevet
i undervisningsmaterialets lærervejledning. Den lyder:
Ensomhed er den negative følelse, der opstår, når dine sociale behov ikke bliver dækket.
Du kan føle dig ensom, både når du er alene, og når du er sammen med andre. Du kan føle dig
ensom, selvom du har venner - enten fordi du ikke har nok relationer til at dække dine behov,
eller fordi relationerne ikke er så nære og tillidsfulde, som du ønsker. Ensomheden kan altså
være både kvantitativ og kvalitativ. Ensomhed, og det ikke at have gode (og mange) venner, er
ekstremt tabubelagt, særligt blandt unge. Relationerne til jævnaldrende er helt afgørende særligt
i ungdomsårene, hvor man skal løsrive sig fra sine forældre og “danne sig selv” som voksen.
Derfor er det at “miste sine venner” eller ikke at fungere socialt noget, som alle unge frygter. Og de,
der oplever at det ikke fungerer, tør ikke være åbne om det - fordi de synes, det er ekstremt pinligt.
Alle oplever ensomhed en gang imellem - det er en naturlig følelse, som opstår når vi savner
andre, enten nogle bestemte personer, eller en bestemt relation. Det er den kortvarige og ofte
situationsbestemte ensomhed. (…)
Ensomhed bliver farlig, når den bliver langvarig og alvorlig. Når følelsen ikke forsvinder efter den
første tid i en ny klasse, eller når man gennem lang tid ikke har nogen fortrolige jævnaldrende.
Det er den langvarige ensomhed, vi skal forsøge, at forebygge og afhjælpe.
Unge, der oplever langvarig ensomhed, vil ofte have et lavt selvværd og have mistet det sociale
mod. De skjuler deres ensomhed ved at forsøge, at passe ind. Eller de forsøger at beskytte sig
mod afvisninger ved at trække sig fra det sociale: Ikke at tage initiativ, og måske endda takke nej
til invitationer. Mange af dem kan godt mærke, at de har det skidt, men har måske ikke erkendt,
at det er ensomhed og mangel på trygge relationer, der er årsagen. Og selv hvis de har, har
de meget sjældent sagt det til nogen, fordi det er for sårbart for dem. Unge der oplever alvorlig
ensomhed kan derfor ikke “bare” begynde til en ny fritidsinteresse, eller selv spørge de andre i
klassen, om de må være med. De har ikke overskud eller mod til det.
Konsekvensen af langvarig ensomhed er ofte dårligere sociale kompetencer, der kommer til
udtryk ved, at de f.eks. ikke ved, hvordan man hilser, ikke ved hvilke emner der er passende at
tage op hvornår og ikke kan tale med på de nye populære ting inden for ungdoms- og populærkulturen som deres jævnaldrende.
Løsningen på ensomhed er relationen til andre, men hvis man undgår de møder – eller bare
virker lidt “skæv” pga. svage sociale kompetencer, er vejen ud af ensomhed lang. Det er en ond
cirkel, der heldigvis kan brydes med rummelige og åbne fællesskaber, jævnaldrende der ikke
negligerer eller fordømmer og forældre, lærere og andre, der bakker én op.
Som lærer er det derfor din rolle at se de unge, der falder udenfor det sociale og bakke dem op,
samt hjælpe hele gruppen til at blive gode til at rumme alle. Man behøver ikke være bedste venner
med alle i sin klasse - men man skal føle sig som en del af gruppen og klassefællesskabet.

Projektets viden blev formidlet dels i et online interaktivt museum, dels et undervisningsmateriale
udviklet i samarbejde med Rillo Snerup Rud fra Ventilen, samt et formidlingsprojekt i form af en
teaterforestilling bestående af personlige fortællinger af unge, der har oplevet ensomheden på
egen krop, som fik titlen EN SOM DIG – fortællinger om ensomhed og isolation.
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UNDERSØGELSESPROJEKTET:
ENSOMHEDENS
MUSEUM

Ensomhedens Museum er kurateret med følgende
rum, som den besøgende bevæger sig igennem:
•
Det bløde rum
•
Køkkenet
•
Det brændende rum
•
Ruinen
•
Skulpturrummet
•
Venteværelset
•
Minen
•
Kirken

Hvad er ensomhed og isolation egentlig for en størrelse? Hvad er baggrunden for at
ensomheden opstår og hvad betyder den for den enkelte? Hvilke konsekvenser bringer
følelsen med sig? Og hvilke muligheder for hjælp er der?
Vi ønskede at høre direkte fra unge, hvilke mulige svar der findes på disse spørgsmål,
hvorfor vores undersøgelsesprojekt blev brugerdrevet.
Unge landet over blev opfordret til at indsende egne fortolkninger af ensomhed i et
open call. Her modtog vi billeder, videoer, lydmateriale, digte, tekster og prosa med
vidt forskellige udtryk. VI modtog i alt 51 bidrag, hvoraf 39 af dem blev udvalgt. Dette
mangfoldige materiale blev i sidste ende kurateret og er lige nu udstillet på et interaktivt
onlinemuseum, en platform udviklet specifik til formålet.

Derudover består det også af et katalog, der tillader
den besøgende at springe fra punkt til punkt i sin rejse
gennem museet, fra værk til værk.
I et forsøg på at holde liv i Ensomhedens Museum har
vores to designere, Adam Ryde Ankarfeldt og Magnus
Pind, indlejret en funktion i hjemmesiden, der gør det
muligt for os, at blive ved med at tage imod bidrag,
der skulle komme løbende, og tilføje det både som et
blogpost og som en del af kataloget.

Vi gav det titlen:

Oplev Ensomhedens Museum her:
www.ensomhedensmuseum.com

Museet har ved den seneste måling haft 1893 sessioner, og der har været 14.404 sidevisninger
med en gennemsnitlig sessionsvarighed på 6 min. & 13 sek.

6

For indholdet til Ensomhedens Museum
takker vi alle de bidragende kunstnere:

Kreditering:

Simon Lorey Kjærsgaard, Sofie Skjødt, Nargiz Galib Andersen, Christian, KMA231001, Maloua,
Szibelle Tvermoes, Anne Mette Aaen, Filippa Grage, Glenn Bech, Matilde, Mathilde, Mathilde, Carl
Hougaard, Kasper, Emilie Sanders, Olivia Tofting, Rebekka Christel Cromwell, Julie Breinberg,
Frida Funch Bengtson, Anne Mejborn, Anne Malene, Ene Bissenbakker, Pil Rix Rossel såvel som to
bidragsydere, der ønsker at forblive anonyme.

Design og website: Adam Ryde Ankarfeldt og Magnus Pind
Forkuratering: Peter Dupont Weiss
Katalog og endelig kuratering: Emil Rostrup
Idé & koncept: Henrik Hartmann
Kommunikation: Setareh Niknam Tavin
Projektleder: Helena Aviaja Eley

Ensomhedens Museum er skabt af C:NTACT i samarbejde med Adam Ryde Ankarfeldt, Magnus
Pind, Emil Rostrup og Peter Dupont Weiss.

Rummene i Ensomhedens Museum er designet af Adam Ryde Ankarfeldt og Magnus Pind med
brug af 3D scans fra: The Hallwyl Museum, pan.stasian, Δ & Zoilo.
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UNDERVISNINGSMATERIALE:
EN SOM DIG
Projektets tilhørende undervisningsmateriale er bygget op af tre dele, som kan ”gennemføres” fra ende til anden af eleverne, eller lærerne kan vælge at plukke i opgaverne
og øvelserne efter behov.
Find undervisningsmaterialet her

DEL 1: HVAD ER ENSOMHED?
”Som menneske har vi alle et instinktivt behov for at indgå i et større fællesskab. Vi
har alle brug for at føle, at vi hører til et sted, og vi har brug for at have nogle nære og
fortrolige relationer. Det har vi fordi, vi er sociale væsner, og det er derfor et behov, der
ligger meget dybt i os. Men vi er også forskellige, og det kan derfor variere fra menneske til menneske, hvad der skal til for, at vi har oplevelsen af at høre til. Til gengæld
har vi alle det tilfælles, at hvis ikke vi føler os som en del af fællesskabet, så føler vi os
udenfor og vi bliver ensomme”.
Sådan introduceres eleverne til 1. del af undervisningsmaterialet, hvor opgaverne lader
eleverne definere ensomhed ud fra begrebet ”socialt behov” og lærer eleverne, hvordan de kan genkende ensomhed på egen krop og i eget sind. Der drages en illustrativ
parallel mellem ”sult” og ensomhed for at cementere forståelsen af socialt behov:
”Følelsen af ensomhed kan faktisk sammenlignes med følelsen af sult. Det lyder
måske, som en sjov sammenligning, men prøv at tænke over nedenstående sætning:
’Sult er den negative følelse, der opstår, når dine ernæringsmæssige behov ikke bliver
dækket’.”

DEL 2: HVOR SIDDER ENSOMHED?
Del 2 har til formål at lade eleverne reflektere over, hvordan de mærker ensomhed
– hvordan føles den, hvor sidder den, hvordan opstår den?
Denne del trækker på dramapædagogik og lader eleverne både undersøge opgaverne
med kroppen såvel som bruge kroppen i forskellige øvelser. Eleverne skal på denne
måde have egen krop og dermed egne erfaringer i spil, når de løbende i øvelserne skal
forholde sig til de gange i livet, de selv eller nogle de kender har følt sig ensomme.

DEL 3: HVEM KAN HJÆLPE?
Underliggende i hele undervisningsmaterialet ligger den røde tråd, at ensomhed ikke er
et individuelt problem, men derimod noget fællesskabet har til opgave at modarbejde.
Derfor peger del 3 på løsninger.
Eleverne får her mulighed for at snakke sammen om, hvad konsekvenserne for langvarig
ensomhed er, samt reflektere over handlemuligheder for dem, der oplever langvarig
ensomhed, men også vigtige handlemuligheder for andre – venner til én, der føler sig
ensom, klassekammerater, søskende, forældre, de andre voksnes rolle, professionel
hjælp mm.
På denne måde er undervisningsmaterialet ikke begrænset til kun at give viden og
hjælp til de elever, der genkender sig selv i ensomhedsbegrebet, men tilbyder også
refleksioner ifm. eget ansvar, når man ikke er den ensomme, men en del af det
fællesskab, der kan hjælpe den ensomme.
Sidste side i undervisningsmaterialet er dedikeret til organisationer, der kan hjælpe
ensomme og psykisk sårbare unge.
Der er udviklet en tilhørende lærervejledning, der sørger for at lærerne er godt nok
klædt på til at arbejde med materialet og med det sårbare emne.
Find undervisningsmaterialets lærervejledning her

Del 1 peger derudover på ”Fællesskabet” som afgørende faktor både ift. hvorfor
følelsen af ensomhed opstår, såvel som hvordan vi kommer den til livs.
Både undervisningsmaterialet og lærervejledningen er udviklet af Mary Tesfay og Stine
Asboe Lichtman fra C:NTACT & Rillo Snerup Rud fra Ventilen, og ligger frit tilgængeligt
på C:NTACTs hjemmeside. Grafisk design af undervisningsmateriale blev lavet af
Helle Riis Jensen fra Riisgraphics.
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FORMIDLINGSPROJEKT:
EN SOM DIG
– FORTÆLLINGER OM ENSOMHED OG ISOLATION
”Mennesket er et flokdyr. Vi har brug for hinanden, og særligt mens vi er helt små, og når vi bliver så
gamle, at vi ikke længere kan passe på os selv, er vi afhængige af, at andre vil passe på os. Vores trivsel
når vi er små og helt gamle afhænger derfor af, at andre vil tage sig af vores fysiske og sociale behov.
Men alle årene derimellem, hvor vi er unge, der er det ikke længere nok med kun vores forældre eller
andre pleje-givere for at kunne trives. Det bliver mere og mere vigtigt, at vi har tætte og fortrolige venner
på vores egen alder, fordi vi i ungdommen løsriver os mere og mere fra vores forældre og derfor har
brug for at kunne spejle os i andre unge.
Mange forbinder ensomhed med en som er alene, men så simpelt er det ikke”.
– C:NTACTs undervisningsmateriale til EN SOM DIG
I forestillingen EN SOM DIG – fortællinger om ensomhed og isolation deltog i alt 15 unge, som arbejdede med deres fortællinger sammen med vores instruktører. Målgruppen bestod af mennesker, som
føler eller har følt stor ensomhed i deres liv. Dette kan være en meget sårbar situation at stå i, og det
viste sig også undervejs, at nogle af deltagerne ikke var parate til at gennemføre projektet. Vi oplevede i
alt et frafald på 4 personer. Årsagen til samtlige frafald var af personlige årsager.
Der endte med at stå ni medvirkende på scenen. Desuden deltog to medvirkende på video/filmproduktioner.
Disse to film-medvirkede deltog også flere gange i den efterfølgende Q&A på online forestillingerne,
hvor de havde mulighed for at være med hjemmefra. Desuden deltog den ene af de to også i flere af
de efterfølgende turné forestillinger, og har altså på den måde også haft muligheder for at fortælle sin
historie live. Dermed har i alt 10 af de 15 deltagere prøvet at stå på scenen i den færdige forestilling.
EN SOM DIG – fortællinger om ensomhed og isolation spillede i alt 25 forestillinger. De 25 afviklinger
blev fordelt på onlineforestillinger, spilleperiode på Edison Teatret samt turné i landet. Det var – som altid
til C:NTACTs forestillinger – gratis, at være publikum.
Onlineformatet blev udviklet af C:NTACT i 2020 under første bølge af Corona under opløbet af forestillingen TAG DIG SAMMEN! – fortællinger om skole og fravær, vol. 1 af samarbejdet mellem Egmont
Fonden og C:NTACT. Vores meget positive erfaringer med streaming af forestillinger udviklede vi videre
på i forbindelse med EN SOM DIG. Hvor første år baserede sig meget på manuelle løsninger i ZOOM,
blev det i år muligt for os at lægge videomateriale ind, lyd, musik, overgange mm. som en del af den
streamede oplevelse. Produktionsværdien på forestillingerne steg dermed væsentligt og muligheden
for at blande live-fortællinger med før-produceret materiale åbnede op for muligheder for at lege med
formater samt klipning og dermed gøre liveformatet til en dynamisk oplevelse.

Onlineforestillinger

Nr.

Dato

Publikum

1.

12. april 2021

176

2.

14. april 2021

603

3.

15. april 2021

527

4.

19. april 2021

507

5.

21. april 2021

146

6.

22. april 2021

650

7.

18. maj 2021

30

8.

20. maj 2021

207

I alt: 2846 publikummer

Mens forestillingen spillede på Edison Teatret var vi stadig begrænsede af restriktioner, der betød, at
vores publikumskapacitet var nedsat med 50%.
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Turnéforestillinger
Nr.

Dato

Sted

Publikum

1..

21. juni 2021

Aprilfestival i Holbæk

50

2.

21. juni 2021

Aprilfestival i Holbæk

50

3..

17. august 2021

SoSu, Odense

125

4..

16. september 2021

Struer Statsgymnasium

125

5.

16. september 2021

Lemvig Gymnasium

175

6.

17. september 2021

10. Klassecenter UCH Holstebro 150

7.

1. december 2021

Århus Teater

277

10.

2. december 2021

Århus Teater

277

11.

2. december 2021

Århus Teater

277

12.

3. december 2021

Århus Teater

277
I alt: 1783 publikummer

Forestillinger på Edison Teatret

Nr.

Dato

Publikum

1.

18. maj 2021

93

2.

19. maj 2021

43

3.

20. maj 2021

61

4.

26. maj 2021

133

5.

28. maj 2021

135

6.

30. maj 2021

123

7.

11. november 2021

95

I alt: 683 publikummer
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EN SOM DIG spillede i alt 25 gange, for 5312 publikummer.

Kreditering:
Et stort tak til C:NTACTs fortællere for deres flotte og modige indsats:
Anna Ines, Anna Leonova, Bella, Christian, Filippa, Frida, Kasper, Laura, Line, Saqi og Sof.
Ide & koncept: Henrik Hartmann
Instruktør: Runi Lewerissa & Peter Dupont Weiss
Projektleder: Helena Aviaja Eley
Teknik: Fabian Carvallo & Jovana Zoric
Kommunikation og formidling: Setareh Niknam Tavin
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EVALUERING

Publikum:
z 85% oplever en øget forståelse for det gældende problem
z 65% opnår større viden om det gældende problem og dets
sociale konsekvenser
z 80% får en øget følelse af det positive og styrkende ved at stå
ved sig selv og sin historie
z 60% genkender elementer fra forestillingens historier i eget liv

FORMÅL OG FORANDRINGSTEORI
Evalueringen af EN SOM DIG tager udgangspunkt i et både kvalitativt og kvantitativt evalueringsstudie,
foretaget af en af C:NTACT ansat ekstern evalueringskonsulent, Sasja Tjerrild. Evalueringen berør både
de medvirkende i formidlingsprojektet og effekten af deres deltagelse, samt publikums oplevelse og udbytte.
Begge grupper er blevet evalueret på baggrund af de beskrevne mål for projektet og den beskrevne
forandringsteori:
Formålet med C:NTACTs arbejde er at give en styrket stemme til unge, som af forskellige årsager er i
risiko for ikke at påbegynde eller afslutte en uddannelse. Disse unge er langt fra deltagelse i samfundet,
og mangler muligheder for uddannelse, forståelse og accept. Disse børn og unge oplever lave forventninger
fra forældre, lærere og samfund, og der er ikke et naturligt samfundsmæssigt fokus på disse børn og
unge og deres udfordringer. De bliver derfor glemt og holdt udenfor den demokratiske samtale, og deres
muligheder forringes i forlængelse heraf.
(...)
C:NTACT vil producere et formidlingsprodukt med disse børn og unges erfaringer, og kommunikere dem
ud til det samfund, de lever i. Dette vil give disse børn og unge empowerment og øget selvværd, samt en
ny viden om dem selv og deres muligheder.
For at tale til det bredest mulige publikum og samfundsgrupper, laver C:NTACT årligt en præsentationsrække med 15-20 deltagere, med i alt 25 visninger fordelt på København og resten af Danmark. Udover
dette laver vi med denne gruppe 3 podcasts og 3 dokumentarfilm, for at bringe emnet og fortællingerne
ud i hele Danmark. Vi vil med visningerne årligt nå i alt 5.000 modtagere, og vil med radio og film nå
endnu bredere ud 1).

Formål, forandringsteorien og de herunder ønskede effekter, har dannet
grundlag for evalueringen, der er foretaget med de ni medvirkende2)
i sceneproduktionen, samt den interaktive survey der har udgjort
forestillingsprojektets publikumsevaluering.

1)

Kilde: Oplæg til treårigt samarbejde med Egmont Fonden, C:NTACT

2)
Når der her og i det følgende refereres til ni medvirkende, er det de ni, som medvirkede
online og i forestillingerne på Edison. Det er nemlig dem, som har udgjort den primære
gruppe – også i evalueringen.

De planlagte podcast- og videoproduktioner blev i denne indsats omlagt til at indgå i Ensomhedens
Museum og blev dermed en del af undersøgelsesprojektet fremfor en del af formidlingsproduktet.
Der blev sat følgende mål for hhv. de medvirkende i projektet og for publikum:
Medvirkende:
z 85% mærker en øget selvtillid og styrke til at tage ejerskab over deres egen
historie i deres videre udvikling
z 65% opnår en større forståelse for deres egen rolle og ansvar i samfundet,
og kan se nye handlemuligheder med henblik på uddannelse
z 40% af de medvirkende føler sig mere motiverede til at tage en uddannelse
eller arbejde efter forløbet
z 90% af de unge som deltager i forløbet styrkes gennem et forpligtende
fællesskab og har en oplevelse af at være blevet hørt
z 70% af de unge opnår større viden om og erfaring med medier,
og øgede kompetencer til at begå sig
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RESULTATER

EVALUERING, MEDVIRKENDE

På baggrund af de i evalueringen viste resultater og effekter, opridses her, hvorledes
projektet har levet op til dets formål og de i forandringsteorien anførte ønskede effekter og resultater.

Studiet består af kvantitative spørgeskemaer og kvalitative interviews, udarbejdet af C:NTACTs
forandringsteori, samt analyse og evalueringsteori- og metode med fokus på hvorledes æstetiske
udtryksformer kan bidrage til og muliggøre nye tanker og erkendelser, der kan lede til oprustende
forandring hos de unge medvirkende.

I forbindelse med formålet: C:NTACT vil producere et formidlingsprodukt med disse børn og unges
erfaringer, og kommunikere dem ud til det samfund, de lever i.
C:NTACT har i samarbejde med i alt 15 medvirkende unge skabt og eksekveret forestillingsprojektet
EN SOM DIG – fortællinger om ensomhed og isolation, baseret på de unges egne personlige
historier. Projektet har taget form i 25 gratis forestillinger i hele landet, for et samlet antal af 5312
publikummer. Yderligere er der i samarbejde med to af de medvirkende unge produceret film, der
ligeledes portrætterer livet som ung og ensom.
Samme brugerdrevne ide lå bag Ensomhedens Museum, hvis kuraterede materiale består af
billeder, tekst, digte, video, lyd og citater indsendt af unge som bidrag ved et landsdækkende open
call. Vi modtog 51 bidrag til museet, hvoraf 39 af dem blev udvalgt og udstillet på den interaktive
onlineplatform.
I forbindelse med formålet: Formålet med C:NTACTs arbejde er at give en styrket stemme til unge.
Dette vil give disse børn og unge empowerment og øget selvværd, samt en ny viden om dem selv
og deres muligheder.
Udtalelserne og resultaterne fra evalueringsundersøgelsen, som kan læses i det følgende, har vist
hvorledes en oprustning og en øget tro på sig selv og egen handlekraft har manifesteret sig hos de
medvirkende unge. Dette også når det gælder deres forståelse af egne formidlingskompetencer, og
motivation til videre udvikling og arbejde efter projektets afslutning.
Og endeligt i forbindelse med de i forandringsteorien ønskede effekter og resultater hos
publikum:
z
z
z
z

85% oplever en øget forståelse for det gældende problem
65% opnår større viden om det gældende problem og dets sociale konsekvenser
80% får en øget følelse af det positive og styrkende ved at stå ved sig selv og sin historie
60% genkender elementer fra forestillingens historier i eget liv

I kortlægningen af forestillingsprojektets resultater, og effekter for de medvirkende, tages der
udgangspunkt i indledende og afsluttende spørgeskemaer udleveret til ni medvirkende og kvalitative interviews afholdt med tre af de medvirkende undervejs i projektperioden.
I forhold til C:NTACTs ønskede resultater i form af forandringsteoriens brugerrettede effekter,
samt i analysen og udledningen af data fra evalueringen, fremhæves resultaterne i følgende
fire kategorier:
z
z
z
z

Fællesskab og tillid
Selvtillid og selvindsigt
Anerkendelse og motivation
Medie- og formidlingskompetencer

Vejledning til værdier i evalueringen:
z En primær gruppe på 9 medvirkende,
der har medvirket i evalueringen – 100 %
z 8 ud af 9 - 89 %
z 7 ud af 9 - 78 %
z 6 ud af 9 - 67 %
z 5 ud af 9 - 56 %
z 4 ud af 9 - 45 %
z 3 ud af 9 - 33 %
z 2 ud af 9 - 22 %
z 1 ud af 9 - 11 %

I denne forbindelse har citaterne og resultaterne fra publikumsevalueringen (læses ligeledes i det
følgende) vist hvorledes målene ovenfor i høj grad er opnået, og hvordan en både øget forståelse for
ensomhed blandt unge, genkendelse fra eget liv og et opfordrende perspektiv på dét at stå ved sin
egen historie, forankrer sig i læring og erkendelser hos størstedelen af publikummerne i de indsamlede besvarelser.
Evalueringen, der ligger til grund for disse resultater, kan læses i det følgende.
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Fællesskab og tillid
Ønsket resultat fra forandringsteori: 90% af de unge som deltager i forløbet styrkes gennem
et forpligtende fællesskab og har en oplevelse af at være blevet hørt
I løbet af projektperioden har ni medvirkende udtrykt enten på skrift eller verbalt, hvordan
fællesskabet har spillet en stor og væsentlig rolle for dem i deres proces. I deres forskellige svar
og udsagn peger otte ud af de ni medvirkende på, hvordan dét at være en del af fællesskabet
omkring EN SOM DIG, har lært dem, at de ikke er alene med deres følelser og oplevelser, og
hvor værdifuldt det har været at møde andre unge i samme situation. Yderligere peger samtlige
medvirkende i evalueringen på, hvordan en tillidsfuldkultur både de medvirkende imellem og
de medvirkende og C:NTACTs ansatte imellem, har haft en afgørende betydning for deres
udvikling og proces. Tilliden, udtrykker otte ud af ni, har været afgørende for deres læring og
vilje til, at deltage i projektet og for at skabe et rum, hvori de unge både blev opfordret til at dele
deres egne historier, samt aktivt at lytte til hinandens. Følgende citater er eksempler udledt fra
spørgeskemaer og interviews med de medvirkende.

“Vi havde jo alt fra a til å ikk’, men vi havde jo alle sammen
oplevet at være ensomme, og det var det der gjorde at vi
kom tættere på hinanden tror jeg, at vi kendte den følelse
hos hinanden.. Der var ligesom et fællesskab fra starten,
fordi vi sjovt nok havde ensomheden at være fælles om”
(Saqi, medvirkende)

“Jeg har lært at der faktisk er nogen der vil lytte
til det jeg har at sige”
(Anna L., medvirkende)

“Tilliden er jo det der gør at vi kan åbne op, ikk’! Det betyder alt,
både til de ansatte og til de andre medvirkende, ellers ville jeg ikke
have stået der og fortalt min historie”
(Saqi, medvirkende)

“Oplevelsen af, at blive inviteret ind i det fællesskab her, jeg
har virkelig manglet nogen jeg kunne spejle mig selv i, og for
første gang at blive set og vigtigere hørt, var som før nævnt
fremmed for mig og netop derfor har oplevelsen og forløbet
med C:NTACT været skelsættende for min personlige udvikling
og dermed mit mentale helbred. Af samme grund er jeg evigt
taknemmelig for oplevelsen”
(Frida, medvirkende)

“Fællesskabet og samarbejdet på C:NTACT har været sjovt, hyggeligt og imødekommende.
Det har gjort at jeg har haft mulighed for at tage kritik til mig, samt have det sjovt med at
arbejde med noget svært som omhandler en selv”
(Christian, medvirkende)

“Tre ord om fællesskabet på C:NTACT er, tillid, ro
og styrke. Det har været rart næsten at have en
“terapigruppe” hvor vi har kunnet tale om alt og
intet. Og hvor der ikke blev dømt, det var rart”
(Line, medvirkende)
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Selvtillid og selvindsigt
Ønsket resultat: 85% mærker en øget selvtillid og styrke til at tage ejerskab over deres
egen historie i deres videre udvikling
Otte ud af de ni medvirkende peger på hvordan deres arbejde med deres monolog, og dertil
samarbejdet med instruktøren i udviklingen af disse, har styrket og forandret måden hvorpå de
forstår og fortæller deres egen historie. I kvalitative interviews med tre af de medvirkende, forklarer alle tre, hvordan både deres selvindsigt og selvtillid er blevet styrket gennem samarbejdet
og skabelsen af deres monolog til forestillingen. I besvarelser på det afsluttende spørgeskema
beskriver de medvirkende, hvordan de oplever en øget tro på sig selv og hvordan denne tro
også kan overføres til andre situationer i deres liv. Otte ud af de ni medvirkende deler oplevelsen af, at de med arbejdet omkring deres monolog, har opnået en forståelse af, at oplevelser
de ellers har kategoriseret som “hårde” eller “dårlige” har banet vejen, for hvor de er i dag og at
disse oplevelser kan vendes til noget positivt, i kraft af de erfaringer og erkendelser oplevelserne har ført med sig. Følgende citater er eksempler udledt fra spørgeskemaer og interviews med
de medvirkende.

“Jeg synes sgu vi forandrer os hele tiden, men jeg tror at da jeg først rigtigt gik i krig med
min ensomhed, der kunne jeg virkelig mærke, nu sker der noget…Den der måde med at
ændre hvordan man tænker og hvordan man ser sig selv i verden. Mit selvværd og min
selvtillid har forandret sig, jeg er blevet meget mere åben”
(Kasper, medvirkende)

“Jeg kan bruge min læring fra projektet, ved at
have i baghovedet at jeg godt kan noget jeg ikke
kunne gøre da jeg var yngre, grundet at jeg ikke
var særlig stærk når det kom til det sociale. At jeg
er kommet langt hvad angår mit sociale niveau og
at jeg bare skal blive ved med at øve mig på det
stille og roligt”
(Christian, medvirkende)

“Men det allervigtigste er, når jeg ser på det hele, det er at få lov at tro på, at man virkelig
kan bruge alt til noget, at man kan vende alt det dårlige til noget, at alt det negative kan
man vende til noget godt. Nu når jeg ser tilbage på hele min folkeskoletid, og det er jo
ikke lang tid siden, så i stedet for kun at kunne se de negative ting så kan jeg nu se det
som noget der har kunnet få mig videre med det her… Altså de dage hvor jeg har det
allerværst, det er de dage hvor jeg skriver allermest, og det er det jeg har fået ud af det
her projekt, at jeg ikke behøver at sidde og påtvinge et glad ansigt, når jeg bare har brug
for at udtrykke hvordan jeg har det”
(Frida, medvirkende)

“Jeg har ikke længere nogen stopklods nu, som jeg kunne have tidligere..
Jeg føler at jeg kan hvile mere i mig selv nu”
(Laura, medvirkende)
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Anerkendelse og motivation
Ønsket resultat: 65% opnår en større forståelse for deres egen rolle og ansvar i samfundet, og kan se nye handlemuligheder med henblik på uddannelse. 40% af de medvirkende
føler sig mere motiverede til at tage en uddannelse eller arbejde efter forløbet
I besvarelserne til det afsluttende spørgeskema såvel som i de kvalitative interviews, giver
syv ud af ni medvirkende udtryk for, hvordan deres deltagelse i projektet har styrket deres tro
på eget potentiale og kunnen, og deres vilje til på sigt at bruge deres historie og erfaring fra
forestillingsprojektet til at skabe og fremme forandring hos både dem selv og andre unge der
deler samme oplevelser. De knytter bl.a. denne udvikling til den anerkendelse de har oplevet at
få i forestillingsprojektet, og beskriver hertil hvordan projektet har banet vejen for fremtidige projekter og drømme om egne udviklingsveje og muligheder. I samtlige besvarelser og interviews,
giver de medvirkende udtryk for at de har følt sig styrket af, både at være blevet set og hørt på
“en nye måde” og for hvorledes de ønsker at tage deres læringer og værktøjer fra projektet med
sig videre i deres liv og fremtidige uddannelser og arbejde. Følgende citater er eksempler udledt
fra spørgeskemaer og interviews med de medvirkende.

“Jeg har slet ikke tænkt på muligheden at jeg kunne lave mine egne projekter
før det her, jeg jo altid skrevet mange tekster f.eks., men jeg har aldrig rigtig
brugt dem til noget, så jeg har faktisk rigtig svært ved at se at jeg var endt
med at lave noget som helst kreativt, hvis ikke jeg havde været med i det
her.. Fordi nu har jeg også fået en vennegruppe som jeg ikke havde før, der
laver alt muligt kreativt og projekter, og der kan vi så lave noget på tværs af
hinanden, hvilket jeg aldrig havde troet man kunne før det her“
(Frida, medvirkende)

“Det har fået mig til at tænke, har jeg gjort noget godt i verden eller
har jeg selv gjort noget for at fremme ensomheden? Har jeg lært
mine yngre fætre noget godt, så de ikke også bliver ensomme? Så
jeg lærte at tænke over min egen rolle, ikk’… Så på den måde har
den anerkendelse fået mig til at selvrealisere meget du ved, tænke
over hvad det er jeg foretager mig, hvordan jeg snakker til folk, om
der er et efterskælv af de ord som kommer ud af min mund… Altså
spørge, hvad kan JEG gøre for at næste generation ikke oplever det
samme som vi har oplevet”
(Saqi, medvirkende)

“Jeg tror det var hans [instruktørens] nysgerrighed, ikke kun på mig og det emne [ensomheden],
men i det hele taget, og det gjorde ligesom at vi kunne dykke ned nogle særlige steder.. Og han
var meget, hvad hedder det, ikke dømmende, altså det modsatte af dømmende, anerkendende
måske, og han var god til at snakke om de svære ting. Så jeg følte også at jeg kunne sige alt og
at der var plads til alle tanker.. Og på den måde giver det mere blod på tanden for at kunne blive
ved, at fortælle sin historie og prøve, at gøre en forskel”
(Kasper, medvirkende)

“Jeg har efter showet skrevet mange flere digte, det er jeg glad for”
(Anna L., medvirkende)
“Ja, hvad nu? Jeg
skal selvfølgelig ud og fortælle noget mere.. Jeg tror, at
det der driver mig er, at dengang jeg var ung, ej… der blev
dem der på en måde ikke var et problem i klasser eller dem
der ikke bliver set eller bliver overset, for det var dér det
hele startede for mig ikk’... Jeg har et eller andet håb om,
at vi kan blive bedre til at hjælpe nogle af dem der ikke altid
selv beder om hjælp, dem der er stille og som ikke tør.. Så
mit store mål er jo at hjælpe nogle af dem, som har noget
på hjerte, men som har virkelig svært ved at komme ud af
den der spiral.”  
(Kasper, medvirkende)
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Medie- og formidlingskompetencer
Ønsket resultat: 70% af de unge opnår større viden om og erfaring med medier, og øgede
kompetencer til at begå sig
I forbindelse med at producere et formidlingsprodukt med de unges erfaringer, og i brugen af
forskellige medier og platforme til at kommunikere de unges historier ud til det samfund de lever
i, har det været et yderligere mål for projekt EN SOM DIG at bidrage til de unges viden og erfaring med medier og formidling. Dette bl.a. i lyset af de online forestillinger, det online museum,
Q&A sessionerne efter hver forestilling samt de forskellige filmproduktioner. Syv ud af de ni
medvirkende belyser i hhv. besvarelser og interviews, hvordan det at have arbejdet med både
online- og fysiske forestillinger, har givet dem forskellige læringer omkring deres formidlingskompetencer. Hertil at mødet med publikum i Q&A sessionerne har udvidet deres forståelse af
formidlingsarbejdet med at dele deres egne historier og vist dem hvilken forskel deres arbejde
med forestillingen har gjort for publikummerne. Endeligt peger de medvirkende på samarbejdet
med projektets instruktører, i forhold til at opdage nye sider af og måder at fortælle og formidle
deres historier på. Følgende citater er eksempler udledt fra spørgeskemaer og interviews med
de medvirkende.

“Det at have arbejdet med forskellige medier og platforme har givet
mig rigtig meget selvtillid. Jeg har lært at jeg ikke længere skal
være bange for at udtrykke mig, som jeg vil”
(Laura, medvirkende)

“Jeg synes samarbejdet med ham [instruktøren] var super fedt, altså jeg kunne
godt lide den arbejdsmåde vi ligesom bare kørte på med..bare at gå alt igennem
og så cutte ned. Også bare de små fifs, som f.eks. hvordan man fortæller om
døden uden at det stjæler for meget fokus og uden at det bliver for svært. Det
synes jeg var svært før, og det er sådan nogle ting jeg har lært, og det er super
fedt. Og jeg bruger disse værktøjer i mit arbejde og i min egen historie nu”   
(Kasper, medvirkende)

“Dét at bruge forskellige platforme har givet mig mere ro, og tro på at alle
historier er vigtige, tror jeg. Q&A formatet gav mig en følelse af, at have god
og vigtig viden at videregive”
(Line, medvirkende)
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“For min oplevelse af at fortælle min historie har det
været skelsættende at starte online. Jeg tror oprigtigt
ikke, at jeg havde delt lige så personlige oplevelser,
hvis jeg havde startet forløbet fysisk. Det er noget mit
hold fra EN SOM DIG har bragt op samtlige gange, altid
med idéen om at hjemmets rammer optimalt skaber en
tryghed, der stemmer overens med C:NTACTs principper
og fællesskab”
(Frida, medvirkende)

“Kommunikation er jo det vigtigste! Og det at iscenesætte
historierne forskelligt, ikk’.. at få folk til at prøve at forstå, at få
folk til at prøve at sætte sig i mit sted, i mine sko. Og få dem
til at se, at der ikke nødvendigvis er noget galt med deres sko,
men det er mine sko der ikke altid er rare og hvordan kan jeg
bedst vise og fortælle dem det på forskellige måder… det er
det vigtigste jeg har med”
(Saqi, medvirkende)

Afsluttende evaluering
Ved projektets afslutning ultimo 2021, vil en afsluttende fælles evaluering for de medvirkende og ansatte
på C:NTACT finde sted, med henblik på yderligere læring og forankring hos de medvirkende unge,
samt internt i C:NTACT. Den afsluttende evaluering finder sted en uge efter sidste turnéforestilling og
vil bestå af forskellige refleksionsøvelser, individuel og fælles journey mapping, og en visuel øvelse
hvori de unge og de ansatte giver hinanden ‘gaver’ i form af små sedler med beskrivelser af hvad de
ansatte og medvirkende har givet hinanden i forløbet. Den afsluttende evaluering finder sted efter
nærværende rapports færdiggørelse.
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Til spørgsmålet;
føler du, at du har opnået en øget (forandret eller ny),
forståelse for børn og unge som oplever ensomhed?
Har 183 publikummer (84.72 %) svaret ja,
7 har svaret blankt eller ved ikke (3.24 %)
og 26 har svaret nej (12.04 %).
(84.72 %) ja

(3.24 %) blankt / ved ikke

EVALUERING, PUBLIKUM
Hvad angår de ønskede resultater og effekter for publikum og på at samfundsmæssigt
plan, er en interaktiv survey med evaluerende spørgsmål til publikum dels blevet sendt ud
efter hver endt forestilling og dels været tilgængelig i det til forestillingsprojektet tilknyttede
undervisningsmateriale. På den interaktive survey modtog C:NTACT 216 besvarelser. En
stor del af publikummerne har set forestillingen online, hvor linket til surveyen til tider grundet
tekniske udfordringer ikke er blevet delt, eller er blevet eftersendt senere hen, hvad der kan
have forårsaget et mindsket antal besvarelser. Publikumsevalueringen tager udgangspunkt i
indsamlet data fra forestillinger online, forestillinger på C:NTACTs egen Edison scene og fra
turnéforestillinger rundt i landet.

(12.04 %) nej.

Besvarelserne fra publikum har været overvejende positive, hvor bl.a. 84.72 % svarer “ja”
til at have opnået en øget eller ny forståelse for ensomhed blandt unge, og 62.96 % kan
genkende elementer fra forestillingen i eget liv. Ved et flertal af forestillinger på både Edison
scenen og på forestillingsturnéen har forskellige publikummer udvist stærke følelsesmæssige
reaktioner og stor taknemmelighed, for den oplevelse og læring forestillingen har givet dem.
Følgende citater og data stammer fra den interaktive survey, der har udgjort publikums evalueringen. Både data og citaterne giver et billede af, hvordan forestillingen imødekommer de i
forandringsteorien identificerede ønskede effekter:
z
z
z
z

øget forståelse for det gældende problem
større viden om problemet og dets sociale konsekvenser
en øget følelse af det positive og styrkende ved at stå ved sig selv og sin historie
genkendelse af elementer fra eget liv

“Jeg er ansat i Ventilen og jeg har i den grad fået indsigt, ved at høre
nogle af de unges fortællinger. Tusind tak for det”
(Publikum, aldersgruppe 40-59, virtuel forestilling)


”Jeg
går meget selv og jonglerer lidt med ensomhed og angst og
jeg føler tit at jeg ikke er god nok. Den her forestilling viste mig bare
at jeg er ikke alene i det som jeg føler og at der er mange måder at
være ensom på”
(Publikum, aldersgruppe 13-15, virtuel forestilling)

“Jeg vidste ikke at der findes så mange forskellige måder at være
ensom på, og nu tænker jeg nok mere over det, når jeg ser på mine
venner og snakker med dem om hvordan de har det”
(Publikum, aldersgruppe 16-19, turnéforestilling)
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Til spørgsmålet;
Kunne du genkende elementer fra forestillingen i dit eget liv?
Har 136 publikummer (62.96 %) svaret ja,
37 ( 17.13 %) har svaret blankt eller ved ikke,
og 43 (19.91 %) har svaret nej.

“Ja, at ensomhed er universel”
(Publikum, aldersgruppe 30-39, forestilling Edison)

(62.96 %) ja

“Jeg blev klogere på hvor mange typer ensomhed der faktisk findes
og det overraskede mig at de hver især følte ensomhed forskelligt”
(Publikum, aldersgruppe 16-19, virtuel forestilling)

(17.13 %) blankt / ved ikke

“Mange kan godt skjule det med at være ensom, så nu er jeg mere på
vagt, for om jeg kan se det på mine klassekammerater”
(Publikum, aldersgruppe 16-19, turnéforestilling)

(19.91 %) nej.

Til spørgsmålet:
Opdagede eller lærte du noget nyt, som overraskede dig?
Har 103 publikummer (47.69 %) svaret ja,
57 (26.39 %) har svaret blankt eller ved ikke,
og 56 (25.93 %) har svaret nej.
(47.69 %) ja

(26.39 %) blankt / ved ikke

“Jeg oplever også ensomhed når jeg er alene, men også i andre
forskellige situationer i min hverdag”
(Publikum, aldersgruppe 30-39, forestilling på Edison)

(25.93 %) nej.

“Jeg har en ven der er ensom. Nu ved jeg lidt bedre hvordan jeg
kan hjælpe ham”
(Publikum, aldersgruppe 13-15, virtuel forestilling)

“Jeg kæmper selv med ensomhed”
(Publikum, aldersgruppe 40-59, forestilling på Edison)
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Til spørgsmålet:
Har forestillingen givet dig en øget følelse af det positive og
styrkende ved at stå ved sig selv og sin historie?
Har 167 publikummer (77.31 %) svaret ja,
23 (10.65 %) har svaret blankt eller ved ikke,
og 26 (12.04 %) har svaret nej.
(62.96 %) ja

(17.13 %) blankt / ved ikke

STRATEGI FOR FREMTIDIG
PUBLIKUMSINDDRAGELSE
Det er et ønske og mål fra C:NTACTs side, at udvide deres viden om og inddragelse af publikum i
et kvalitativt studie med repræsentanter fra forskellige publikumsgrupper. Det har ikke været muligt
at rekruttere nok informanter ved dette projekt, hvorfor C:NTACT i forbindelse med tredje projekt
i samarbejdet med Egmont Fonden har udarbejdet en strategi for, hvordan publikum bedre og
i tidligere stadier kan inddrages. Nogle essentielle skridt herunder er, at informere om evalueringen allerede ved køb af billet, både om survey og et eventuelt fokusgruppeinterview, at etablere
samarbejder herom med de til C:NTACT nært tilknyttede skoler og organisationer, samt at sikre den
digitale deling af spørgeskemaundersøgelsen ved samtlige forestillinger, både virtuelle og fysiske,
og i det tilknyttede undervisningsmateriale.

(19.91 %) nej.

“Ja, det giver styrke at stå ved den man er. Det giver inspiration til andre,
og løsner op for dialog. Det skal man bare huske, når det er svært”
(Publikum, aldersgruppe 40-59, forestilling på Edison)

“Jeg følte at jeg kunne mærke deres historier helt ned i maven, men
også se hvor meget det gjorde for dem at fortælle deres historier til os i
publikum, og sådan noget det smitter jo af”
(Publikum, aldersgruppe 16-19, turnéforestilling)

“Ja det synes jeg det gør, fordi det er vigtigt at tro på sig selv og nogle
gange har man brug for at fortælle sin historie, og det er stærkt”
(Publikum, aldersgruppe 13-15, virtuel forestilling)
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C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed, som bruger kunst til at skabe forståelse og forandring.
Vi formidler menneskers historie gennem deres egen fortælling, for derigennem at skabe viden og
forståelse om det enkelte menneske og forskellige udsatte grupper i Danmark, som resulterer i en
større overordnet forståelse grupper imellem og inklusion i samfundet. Vi gør menneskers liv, tanker
og holdninger levende og nærværende, ved at formidle via massekommunikerende medier, som film,
radio og teater. Alt dette for at skabe nødvendig forandring for både de medvirkende og publikum.
C:NTACT inviterer almindelige mennesker med forskellige sociale, etniske og religiøse baggrund
på scenen for at formidle deres personlige historier med kunstneriske virkemidler i øjenhøjde med
publikum. Vi viser det mangfoldige Danmark bag de sociale statistikker, for at fremhæve individets
erfaringer på en effektfuld og debatskabende måde. Vi har således udviklet forestillinger om og med
hjemløse, psykisk sårbare, skilsmissebørn og vrede, unge mænd, forestillinger med flygtninge og
skoleprojekter med modtageklasser. Vores produkter er seriøs formidling af sociale udfordringer – vi
skaber en ærlig, direkte og ufiltreret kommunikation af samfundets problemer og tabuer fra de, der har
oplevet dem på egen krop. Vi producerer altid formidlingsprodukter med et tema. På den måde kan vi
koncentrere indsatsen og vise mangfoldigheden i det valgte tema.
C:NTACT bruger scenekunstens virkemidler til at sætte fokus på stærkt aktuelle og menneskelige
problemstillinger i det danske samfund. På én og samme tid skaber vores forløb dokumenterede,
mærkbare forandringer hos både de medvirkende og publikum.
Rammerne for vores arbejde er den virkelighed, der omgiver os. Vi professionaliserer menneskers
egne historier, giver historien tilbage til dem og stiller dem foran et publikum, for på den måde at
skabe levende og ligeværdige møder mellem mennesker, samt opbygge empatiske relationer og
forståelse.
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