
Bilag 2: Livsverdensinterview 
R=respondent, I1= Emil, I2= Casper 

  

**OPTAGELSESSTART** 

  

I1: Som sagt så er det hele fuldstændig anonymt. Vi vil bare gerne høre hvad du har at                  

fortælle. 

 

R: Ja, men det var bare lige for at sige at der er nogle få andre, men det er nok ikke så                      

mange lige med den spidskompetence. Og David har også selv oplevet det på egen krop. 

 

I1: Ja okay. Man kunne godt fornemme at kendte godt til det. 

 

R: Men som han også sagde til mig her et par uger siden til træning. Så er det også ret fedt                     

for ham at andre kan begynde at snakke om det. Ligesom stille og roligt begynde at fortælle.                 

Det er jo med computerafhængighed som andre afhængigheder, men især ved           

computerafhængighed. Er jo at der er noget psykologisk bagved. Hvad kan man sige? Man              

har ondt i sjælen. Ondt i livet eller ondt i sjælen. Og det for så folk til at ty til computer for at                       

slippe væk fra det. Lidt ligesom nogle af de der stoffer, alkohol eller sådan noget. Eller                

stoffer og alkohol, der er det slet ikke flertallet af dem der bliver afhængige.              

Computerafhængighed der er det måske 97, 98% der bliver afhængige, som havde ondt i              

sjælen i forvejen, hvor med det andet der er det måske 60-80% eller sådan noget. 

 

I1: Ja okay. Der kan det også godt være fordi, så prøver de det, og så kommer de til at                    

prøve det igen. 

 

R: Ja der ikke nogle stoffer der går ind og påvirker noget i hjernen. Hjernen skaber det hele                  

selv (i forhold til computerspil). Så der er en forskel, men det er også derfor det er ved at                   

blive anerkendt. 

 

I1: Det lyder til at det kommer til at blive en stor ting i fremtiden. 



 

R: Ja måske, men der er jo også mange som bare har et problematisk forhold og ikke                 

nødvendigvis er afhængige. Det kan godt være de synes de er oppe alt for længe, men det                 

er ikke fordi de konstant fravælger ting i livet. For så at spille computer og gemme sig. Det                  

mere problematik og ikke decideret afhængighed. Så der er også mange sådan gråzoner. 

 

I1: Vi har også haft meget svært ved at finde sådan, hvor grænsen er. Hvornår nogle ville                 

kalde sig afhængige. Så har vi også snakket om det her miss use. Hvornår man bare bruger                 

det på en dårlig måde. Der er mange facetter af det kan man sige. 

 

R: Det kan jeg godt forstå. Jeg har også selv oplevet det og det er jo interessant. Altså jeg                   

var afhængig. Jeg fjernede på et tidspunkt computeren i fem måneder. I starten der bad jeg                

min mor om at komme og tage den. Første dag okay, havde det ret mærkeligt, men altså, lidt                  

urolig. Første halve time der i starten fik jeg små panikanfald. Så jeg måtte ringe eller skrive                 

til min mor. Så var hun rigtig sød og sige: Nej nej den har det godt. Åh gudskelov. Altså jeg                    

var helt fra den på flere måder. Efter tre dage var det allerværste overstået. Jeg vidste ikke                 

rigtig hvor jeg skulle gøre af mig selv, jeg havde større uro i kroppen. For nu havde jeg ikke                   

mit skjul. Så trappede det så ned efter nogle uger. Efter tre uger var jeg sådan, hvad kan                  

man sige, nærmest normal. Jeg blev nødt til at bruge fjernsynet rigtig meget. Så fjernede jeg                

også fjernsynet for det syntes jeg blev problematisk at komme i seng i ordentlig tid. Så                

begyndte jeg bare at være med mig selv og kunne mærke mig selv, og det var det                 

computeren forhindrede. Når man bruger den så meget så er man konstant, hvad kan man               

sige, sådan uro. Man bliver vænnet til det og så mærker man det ikke. Men så bagefter så                  

tænker man hold da kæft. Hele tiden oppe i hovedet, hvad kunne jeg spille næste gang, for                 

at slippe væk fra min situation. 

 

I1: Så man er meget oppe i hovedet sammen med computeren, og så glemmer man lidt                

resten? 

 

R: Ja det kan man godt sige. 

 

I1: Må vi høre hvad spillede du? 



 

R: Jeg spillede ikke så mange forskellige spil. Jeg spillede meget det samme og så rigtig                

meget af det. Altså over længere tid jeg har spillet computer. Fra jeg startede på               

universitetet, hvor det sådan rigtig. Før det kan man sige det var problematisk, måske også               

en smule afhængighed der. Men på universitetet der følte jeg mig hurtigt isoleret. Det var der                

hvor det gik rigtig galt for mig og computerforbruget rigtig eskalerede. Der spillede jeg              

DOTA2. Det spillede jeg rigtig meget der i nogle år. Civilization 4 det spillede jeg også rigtig                 

meget. Hvor der kan man bare sådan for sig selv, hvad hedder det… Noget Overwatch det                

spillede, et skydespil. Også en del sammen med en ven fra Sverige. En 15 år gammel ven                 

jeg fik gennem computerspil. En af de gode facetter kan man sige. Så ham har jeg spillet en                  

del med. Han spillede også meget, men måske halvdelen af den tid jeg spillede. Når han                

spillede så spillede jeg med ham, måske en tredjedel af tiden og så resten af tiden spillede                 

jeg alene. Morgen til aften næsten. 

 

I1: Når du spillede med ham, så var det nogle spil sammen med ham? 

 

R: Ja DOTA og Overwatch, de ting man kan spille sammen. Nu spiller vi sådan noget                

Minecraft og Apex Legends, så noget der hedder Rocket League. Sådan lige hvad vi har lyst                

til. Det er stille og roligt. Ja altså det er de tre, jeg lige kan komme på. Civilization, DOTA og                    

Overwatch. Så det var ikke så meget forskelligt, og så surfede jeg jo også en del. Det skal                  

man også lige… Det er ikke helt det samme som spil, men man kan altid bare surfe og                  

scrolle ned, så er der altid mere. Jeg havde meget typisk i flere år, hvor jeg var inde på DRs                    

hjemmeside eller andre hjemmesider, reddit øhh YouTube. Så kunne jeg som regel have 20              

tabs åbne, årh det spændende, det skal jeg dykke ned i. Mere kick agtigt. Men jeg har kun                  

læst en tiendedel af det hele. Eller set en tiendedel af det hele. Det var mere sådan, nu                  

havde jeg fundet et eller andet spændende hit. Så uh ja, og så gik der lige et minut, hvor det                    

var spændende. Så kunne jeg slippe for mit ellers elendige liv eller alle mine nederlag.               

Sammen også med spil. Så kunne jeg være god der. Måske være top 10 eller 5% rangerede                 

i spillene. Hvad kan man sige… Fordybe ned i den verden og så slippe for virkelighedens                

verden. Alle de nederlag jeg synes jeg havde, smerte, ulykke, jeg ellers havde.             

Selvmordstanker også. Dem kunne jeg så slippe væk fra ved at dykke ned i computerspillet.               

Og der blev det jo rigtig spændende. Fordi når virkeligheden er noget rigtig lort, bliver det jo                 



helt klart computeren jeg bruger mere og mere tid på. Så bliver der også færre afleveringer                

til universitetet og mødte op færre og færre gange. Det var heller ikke særlig sjovt. Jeg følte                 

at jeg fejlede, og så blev det endnu mere surt, og så er det bare endnu mere over til                   

computeren, selvom det jo er det der gør at jeg fejler. Altså ultimativt det der trækker mig                 

væk fra overhovedet at prøve på at håndtere mine problemer. Uden at prøve og gøre noget                

altså, så bare fuldstændig: Nej jeg tør ikke! 

 

I1: Ikke turde kigge på det overhovedet? 

 

R: Ja stort set, og så.. Så fik jeg også så stor skam, at jeg ikke turde sige det til mine                     

forældre. Så jeg begyndte at lyve mere og mere. Til sidst så blev det sådan noget med at jeg                   

havde bestået bachelor, det havde jeg bare slet ikke. Jeg havde fået kandidaten, det havde               

jeg bare slet ikke. Til sidst hang løgnene heller ikke sammen længere, men altså jeg kunne                

slippe afsted med det. Mere end jeg synes gav mening. Til sidst mødte jeg slet ikke op. Jeg                  

havde ikke særlig meget fremmøde, men til sidst så lukkede jeg det bare helt ned. Der                

kunne jeg ikke mere og så var det bare på computeren. Det var sådan, jeg tror, halvandet år,                  

hvor det bare var det. Jeg vågnede måske kl 10 eller 11 eller.. Altså vågne sent, ikke have                  

det så fedt. Bare over til computeren med det samme og slippe væk. Jeg skal væk fra det                  

her lort. Sidde meget ned og så måske spille til kl 2 eller 3, altså sent om aften. Lidt frem og                     

tilbage med dårlig døgnrytme. Og så fordi næste dag, jeg turde ikke ligge i sengen. Altså det                 

var ubehageligt at ligge der, med mine tanker og følelser. Jeg skulle bare væk fra det hele.                 

Så det var også bare at være oppe så længe og sidde ved computeren. Så jeg vidste jeg                  

kunne falde i søvn med det samme. For altså det der med at ligge.. Jeg turde næsten ikke                  

ligge der og jeg havde især ikke lyst til næste dag og bare skulle spille. Så man sidder der                   

og stresser lidt, og det er også computeren man bruger til at slippe væk fra den stress. Så er                   

man endnu mere uoplagt næsten dag. Det også sådan noget med, man ikke har lyst til                

næste dag. Hvis du har lyst til den næste dag, så plejer man at gå tidligt i seng. Det mærker                    

jeg i hvert fald nu jeg har. Men dengang så var det bare undslip fra alt, også næste dag så                    

meget jeg kunne. Og så med familiearrangementer eller hvad ved jeg man skulle forsøge at               

opretholde oven i. Så kom man afsted til det ofte for sent, og så skulle jeg finde på                  

løgnehistorier. Det var stressende, rigtig stressende. Rigtig ked af det, eller syntes det var              

ubehageligt hvis jeg blev opdaget, eller farligt på en måde. Jeg troede fast på… Eller det                



føltes som om at fortælle sandheden ville være selvmord på en måde. Ikke i reel forstand,                

men ingen ville kunne lide mig lige pludselig. Det var jeg meget bange for, og jeg kunne ikke                  

håndtere den frygt. Jeg kørte bare ned i computeren, jeg gav mig ikke engang tid til at                 

mærke noget som helst. Mærke så lidt jeg kunne til mig selv. Så bare det at sidde en dag og                    

kede sig, og sidde med sine følelser. Så kunne man jo begynde at bearbejde dem, eller                

tænke det her det går ikke, jeg skal gøre noget, i stedet for bare at sidde ved en computer                   

og skubbe det ud, og så bliver det større. Det føles også større end det reelt er. Men over                   

flere år så bliver det også kæmpestort og følelsen af det bliver jo gigantisk. Et billede jeg har                  

brugt som jeg synes passer meget godt: For ikke at konfrontere det, så løj jeg mig mere og                  

mere op ad en bakke, som til sidst blev et bjerg, som til sidst blev til et Mount Everest. Så                    

stod jeg på toppen der og havde løjet mig hele vejen derop. Jeg kunne ikke se jorden                 

længere og der var 8km ned altså, men da jeg så fortalte sandheden, så var der jo kun én                   

meter ned. De var jo bare ked af det, og tog jo imod mig, men det var sådan det føltes. 

 

I1: De var nok også glade for at få lov til at mærke dig igen, eller se dig igen. 

 

R: Ja så begyndte forbindelsen langsomt at komme igen. Først der fortalte jeg sandheden til               

min mor, og der var jeg på et sted der hedder Kofoed skole. Jeg spurgte om hjælp på                  

jobcenteret, da pengene løb tør. Altså jeg havde ingen SU, lån i lejligheden,             

børneopsparingen væk fordi jeg har levet af den lige så stille som jeg kunne. Jeg fik også                 

nogle penge i nogle måneder fra min farmor, til at studere. De er også bare brugt på det og                   

ikke til at studere. Det havde jeg det også elendigt over. Så kom på jobcenteret og fik hjælp                  

der. Kom på et sted der hedder Kofoed skole, og der fik jeg så hjælp. Sådan et ekstra forløb,                   

hvor jeg fik psykolog hjælp. Alle mulige andre aktiviteter, andre mennesker, et rigtig trygt              

sted. Mange gange tænkte jeg, åh nej jeg kommer for sent, de kan ikke lide mig. Standard                 

sværdepression med negative tanker, alle hader mig, alt er forfærdeligt. Alle situationer            

tænker man at det værst mulige vil ske, og det bliver hele ens verden at gå rundt og                  

bekymre sig, om ting der aldrig sker. Men selvom jeg kom for sent hver gang, så var de                  

glade, og langsomt kunne jeg begynde at føle mig tryg. Brugte et halvtår der på at sidde og                  

skrive ned, hvad jeg skulle sige til mine forældre. Så fik jeg sagt det til min mor, min onkel og                    

til sidst fik jeg sagt det til min far og resten af familien. Rigtig svær kamp, men altså der                   

begyndte jeg så ikke at skulle kæmpe med den der løgn jeg havde bygget op. Det blev                 



nemmere og nemmere, og rart bare at kunne slappe af. Hold da kæft, det er sådan det føles                  

at være sammen med familien uden at føle man er ude i et minefelt. For man er bange for                   

man kommer til at sige noget der afslører en. Det jo ikke sjovt når man elsker dem. Det jo                   

heller ikke sjovt at være stresset over det , fordi man er bange for man laver en fejl og så                    

kan de ikke lide en, hvis de finder ud af sandheden.  

 

I1: Så du ville egentlig gerne afsted og være sammen med dem, men samtidig så ville du                 

ikke. Fordi du var bange for at blive afsløret i din løgn. 

 

R: Ja også nogle gange bare det at gå ud og købe ind. Det begyndte også at blive lidt angst,                    

fordi hvad nu hvis naboen så mig. Midt på dagen hvor jeg burde være.... Eller sent på aften                  

hvor jeg burde sove. Så begyndte jeg at gå ned i kælderen og rundt om for at komme ud.                   

Altså sådan nogle helt simple ting, sådan nogle små ting, som at gå ned med affaldsposen                

blev en kamp. Så brugte jeg al energien på det. Det var jo ikke sjovt. Så prøver jeg at løse                    

det. Altså hvis mine forældre kom på besøg, så ville jeg rydde op i sidste øjeblik. Fordi jeg                  

ikke kunne tage mig sammen til at gøre det, og jeg skulle gøre det for at opretholde løgnen.                  

Min måde at behandle stresset var jo at dykke ned i computeren. Så derfor blev det i sidste                  

øjeblik jeg gjorde sådan nogle ting. De syntes også det var underligt der ikke kom nogle nye                 

ting i lejligheden efterhånden. Det så efter jeg havde påstået at jeg havde fået min kandidat. 

 

I1: Du virkelig god til at fortælle. 

 

R: Ja men jeg har også haft meget øvelse. På Kofoed skole havde jeg sådan noget                

mindfulness. Så kan man sidde og holde sine dæmoner i hånden kan man sige. Det har                

hjulpet mig rigtig meget. Og så også bare at få snakket med forskellige mennesker. 

 

I1: Må vi spørge ind til sådan helt basalt. Hvornår begyndte du at spille computer, sådan helt                 

i starten af interesse? 

 

R: Det faktisk også relevant, for jeg har altid været interesseret i det, men da jeg begyndte at                  

blive mobbet i folkeskolen. Nu skal jeg passe på, jeg tror det var fjerde eller femte klasse.                 

Der skulle vælges elevrådsrepræsentant. Jeg kom i lige med en anden en. Mine forældre              



var blevet skilt sådan et halvt år forinden. Så jeg havde ikke lyst til at være fremme eller vise                   

mig. Den anden der blev misundelig, så han begyndte at mobbe mig, den ene halvdel af                

drengene røg i, og den anden halvdel begyndte så at ignorere mig. Mig skulle de ikke                

risikere at have noget at gøre med. Så jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv, og                   

blev mere og mere klassens klovn, og blevet mobbet, og var meget alene. Så der begyndte                

jeg at bruge tid på computeren, og være derhjemme, og langsomt mere og mere computer.               

Ja stille og roligt, mine forældre satte ikke nogle grænser, hvad hedder det… Da jeg               

begyndte at gå i tiende klasse. Jo mere jeg fik lov til selv at råde over min tid, jo mere valgte                     

jeg at bruge den tid på computer. Ikke så meget lektier. Jeg kom i tiende klasse fordi jeg ikke                   

var egnet til gymnasiet. Hvilket også er forståeligt nok. Jeg vidste ikke hvor jeg skulle gøre af                 

mig selv i timeren. Synes ikke rigtig jeg fik nogen hjælp, eller god hjælp fra skolen. De                 

prøvede at gøre noget, men det lykkedes aldrig. Så egentlig en dyb inkompetence fra deres               

side af. I forhold til hvor meget det ødelagde for mig, og stadig gør kan man sige. Men der                   

har været lavt selvværd, lidt social angst. Rigtig stor frygt for at komme på gal fod med                 

nogen siden da, og lavt selvværd siden da. Så har jeg kunne forsvinde væk i computeren.                

Der kunne jeg… lige pludselig oplevede jeg succes. World of Warcraft, omkring niende             

klasse begyndte jeg at spille det. Der var ikke nogen der vidste hvordan jeg havde det, eller                 

kunne mærke eller se hvordan jeg var. Der kunne jeg nærmest undslippe de uroligheder jeg               

havde. Hvor jeg ikke rigtig kunne trænge igennem til dem, til at være sammen med dem.                

Mobbet af den ene halvdel udelukket af den anden halvdel af drengene. 

 

I1: Hvad gav WoW dig så? 

 

R: Jeg begyndte at finde venner der, sammenhold, folk jeg grinte med. Der kunne jeg være                

rigtig sjov. Skolen var elendig. Det der computerspil og World of warcraft, det var himlen da                

jeg kom hjem. Så det blev opprioriteret så meget jeg kunne, og stadig sådan nogenlunde               

lave lektier som mine forældre sagde jeg skulle. Jo mere valg jeg havde jo mere blev                

computerspillet prioriteret, og mindre af alt det andet. 

I1: Var du også del af Guilds? 

 

R: Jaja, raidede også og så videre. 

 



I1: Så der var et stort fællesskab? 

 

R: Jaja. I starten der, da det hed vanilla, et halvt år efter spillet var startet, tror jeg at jeg                    

startede med at spille. Det var også der jeg fik min ven fra Sverige og nogle af hans venner.                   

Jeg har besøgt ham flere gange, selv nogle af dem jeg spillede med for 15 år siden. 

 

I1: Okay det var da.. Det en jo, som du også selv siger, en af de gode dele af det. 

 

R: Jaja . Han har også hjulpet mig med en vigtig del af computeren. Jeg overdragede alle               

mine administrationsrettigheder til ham. Rent praktisk set så ejer han min computer kan man              

sige. Han kan gå ind og sige, nu skal du ikke kunne komme på computeren mere. Så jeg                  

smed den væk i noget tid, og så da jeg fik den tilbage så hjalp han med det. Men det kan vi                      

tage senere, for ikke at hoppe for meget rundt i det. 

 

I1: Vi vil gerne høre det hele, men vi er også meget interesserede i WoW, for det er det vi                    

ligesom er gået i dybden med. Det virker til at der er mange ting i WoW som kan erstatte det                    

man har i sit eget liv. Hvis man har det svært socialt, eller ikke oplever success. Så kan man                   

måske søge til WoW hvor man kan opleve succes på nogle af de her områder? 

 

R: Ja, det var det også meget for mig. Der også folk der bliver gift altså. Så det kan også                    

være en fed oplevelse. Men det jo så det med moderation. For mig var det sådan, at der                  

kunne jeg have venner, jeg kunne få en bedste ven endda. Det kunne jeg ikke få i                 

virkeligheden. Jeg blev mere og mere isoleret, blev grint, blev ked af det, hvem jeg var og                 

hvordan jeg havde det. Til sidst tænkte jeg jo jeg måtte være forfærdelig eller slap eller                

stinke eller sådan noget. De andre de skyder bolde efter mig og siger jeg stinker. Hvad kan                 

man sige, lad vær med at være i rummet, eller lad vær med at gøre dig bemærket i rummet.                   

Så gider man heller ikke række fingeren op i klassen længere. Så går det også ud over en                  

fagligt. Altså jeg havde et skarpt hoved til matematik, det fandt jeg ud af senere, på nogle                 

andre uddannelser. Hvor jeg kom igen kan man sige. Med sådan relativt lidt indsats få gode                

karakter eller moderate karaktere. Læse op tre dage og bestå eksamen. Nogle gange fejlede              

jeg også, men det kom an på hvordan jeg havde det med faget, og hvordan pointene blev                 

givet… I virkeligheden har jeg ikke benyttet den resource jeg havde, min intelligens, den blev               



jo fuldstændig skudt i sænk af det. Den vil jeg jo ikke give op på, men nu er jeg jo 15-20 år                      

for sent på den. Det føles som om jeg er 10-20 forsinket i hvert fald. Det måske lidt                  

overdrevet, for jeg har jo fået min studentereksamen. Jeg brugte så også to forsøg… Hvad               

spurgte I om? I spurgte om World of warcraft. Jamen der kunne jeg få nogle sociale                

relationer, et fællesskab. De ting hvor man møder modgang i det virkelige liv, kan man få                

nogle succesoplevelser gennem World of Warcraft. I raids og så videre, der arbejder man              

mod et fælles mål. Man bruger en del tid på det, og man aftaler et tidspunkt og møder op.                   

Alle har indvilget i at være sammen. Det også sådan spillet er sat op selvfølgelig, men så                 

føler man: Fedt man er sku sammen om noget og vi klarer det. Og hvis vi ikke klarer det, så                    

prøver vi og vi prøver og vi prøver igen, og så alligevel så klarer vi det til sidst. Altså det er jo                      

en fantastisk fællesskabsfølelse, det samme som man sikkert også oplever hvis man klarer             

et eller andet stort projekt. Hvis man er nogle stykker sammen der skriver opgave, og så                

klarer den ikke. Altså man har gjort noget længere tid sammen. Hver en af jer kan jo løbe,                  

men det er bare at man har været sammen om det. Så det er den der fællesskabsfølelse                 

man ikke synes man får, eller jeg i hvert fald ikke fik i den virkelige verden. Så det mit                   

pusterum, min himmel jeg opsøgte, for at slippe væk fra mit helvede, som var det virkelige                

liv. Altså opsøgte alt det der dopamin som jeg ikke fik i den virkelige verden, og så bliver det                   

bare en negativ spiral. For mig bliver det negativt fordi jeg så ikke for håndteret de problemer                 

jeg har. Hvis man ikke har så store problemer i den virkelige verden, så bliver det måske en                  

spiral, men ikke negativ spiral, fordi man formår at komme ud i den virkelige verden og få                 

positive oplevelser. Hvilket jeg ikke kunne på nogen måde, som barn altså pga mobning. Når               

man har oplevet det som barn så hænger det ved i lang tid. Så kom jeg jo så i tiende klasse,                     

fordi jeg ikke var egnet til gymnasiet. Det var også okay, altså det var et fedt sted, og jeg fik                    

hævet mit karaktergennemsnit lidt. Der var også lidt mere frihed til at spille computer. Så               

kom jeg så på HTX og der gik det så rigtig galt første gang. Selvom det faktisk var søde                   

mennesker, så var skaden sket. Der var ikke en eneste ting at sætte finger på, men det var                  

nærmest for sent på det tidspunkt, jeg var ødelagt. Vi havde det sjovt og hyggeligt nok. Men                 

altså jeg troede ikke på mig selv. Klassefest, nej tak det tør jeg ikke. Prøvede at gemme mig.                  

Jeg turde ikke engang gå i gang med at lave opgaver, fordi hvad nu hvis jeg ikke var god, så                    

ville folk ikke kunne lide mig. Så blev jeg bange for det, og så var det bare nemmere at kaste                    

sig over computeren. Slippe væk der, og så lige pludselig havde man ikke fået lavet               

opgaven. Så var det sådan shit! Endnu større nederlag, endnu mere til at gå over til                



computeren. Så blev der langsomt der, jeg gemte mig hjemme en måned i træk. Der boede                

jeg hos min far for det meste, og gik på HTX der. Han tog afsted før jeg tog afsted, og kom                     

hjem efter jeg var kommet hjem. Så kunne jeg sådan set blive hjemme, i en måned gjorde                 

jeg det. På et tidspunkt var min bonusmor syg, så gik jeg faktisk ud i skoven og gemte mig                   

der. Indtil jeg burde komme hjem seks timer senere. Det var ret koldt. Eller fise rundt nede i                  

storcenteret, vidste ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv. Til sidst blev jeg jo opdaget. Så                 

kom jeg jo afsted igen, men altså jeg havde ikke fået det bedre. De prøvede lidt, men vidste                  

ikke rigtig hvad de skulle gøre. Jeg fik ikke nogen hjælp synes jeg. Hverken fra forældre eller                 

HTX. I hvert fald ikke noget der hjalp rigtigt. Til sidst gjorde jeg det igen, bare længere tid og                   

så droppede jeg ud, lidt over et år inde i studiet. Så gik jeg på produktionsskole i et halvt år.                    

Så startede jeg på voksenuddannelsescenteret på Frederiksberg, hvor min mor bor, så var             

jeg mest bare hos hende i to år. Den bestod jeg så lige, 20% fravær men altså whatever.                  

Der begyndte jeg så rent faktisk at tro lidt på mig selv igen.  

 

I1: Det er så studentereksamen? 

 

R: Ja der får jeg studentereksamen. Endte med et snit på 9,1 eller sådan noget. Der havde                 

jeg også nogle gode lærer. Der var en dansklærer som hvis jeg bare afleverede en opgave                

til 10 og så ikke fik afleveret de to andre, så ville han alligevel give mig 10 i karakter. Han var                     

bare rigtig rar. Den måde han var hjalp bare mig. Mest af alt vil jeg sige fordi han ikke                   

bedømte mig. Så holdte jeg også op med at bedømme mig selv lidt. Til sidst kunne jeg så                  

aflevere alle mine opgaver og få 12 eller 10 hele tiden. Så der var nogle fede oplevelser der.                  

Der havde jeg også helt klart flere fede oplevelser end nederlag. Brugte stadigvæk en del               

computer der, skøjtede lidt eller hvad kan man sige, på dybt vand, og lige ved at falde i flere                   

gange. Der var en periode på to uger hvor jeg var væk, også fordi jeg havde det dårligt på                   

grund af computeren. Kom afsted igen, for der havde jeg sådan set kun haft gode               

oplevelser. Måske blevet lidt mere voksen på en måde. Jeg kunne i hvert fald lige klare det. 

 

I1: Hvor gammel var du der? 

 

R: Jeg startede som 20årig mener jeg. Jeg startede på HTX da jeg var.. Jeg gik to år i                   

børnehaveklasse, så i stedet for at være den yngste, blev jeg så den ældste. I folkeskolen.                



Så tog jeg tiende klasse. To år eller halvandet år på HTX, og et halvt år på produktionsskole.                  

Så jeg mener jeg var 20 der, da jeg startede, og så ja 21 næsten 22 da jeg blev færdig. Den                     

tager to år i stedet for tre år. Det er sådan koncentreret for voksne... Man skulle i hvert fald                   

være over 18 mener jeg. Det var egentlig en fed oplevelse. Der blev jeg rigtig glad for fysik.                  

Så startede jeg på fysik uddannelsen på Niels Bohr instittutet, og så var jeg bare meget                

alene, for der var ikke nogen kontrol eller noget som helst. Lige så snart strukturen forsvandt                

så… Man kan sige jeg havde fået bygget et flot korthus op, jeg måske kunne have                

forstærket, forstærket, forstærket, men så blev det hele bare væltet simpelthen. 

 

I1: Hvordan var strukturen der? Var det selvstudie? Læsning, forelæsning, læsning? 

 

R: Ja altså du har jo.. Du sejler jo sådan set i den egen sø på universitetet. Altså der var                    

faktisk nogle studievejledere der var meget søde egentlig og prøvede at snakke lidt og              

hjælpe mig lidt. Men altså det var jo altså… jeg havde ikke fået løst kan man sige, altså jeg                   

havde ikke kommet over det psykisk at jeg blev mobbet i folkeskolen osv. og alle de andre                 

nederlag som jeg så har fået siden da, og øøh blive ved stadig at have lavt selvværd og den                   

bliver så eller den fik jeg så bekræftet af alle mine nederlag kommer frem igen for jeg ikke                  

kunne klare det, og så bliver det meget hurtigt en spiral da jeg starter på universitetet,                

selvom jeg jo kommer til at snakke med nogen altså jeg kunne godt have lavet mange                

venner men altså jeg havde også nogle jeg kunne meget fint med, flere jeg snakkede fint                

med, altså det var et hyggeligt sted, men jeg havde virkelig brug for struktur åbenbart øøøh                

for at lykkes og den kan jeg også sagtens skabe nu selv øøh men dengang var det bare                  

ubehag med en opgave eller sådan jeg tør ikke, hvis jeg fejler, hvis jeg ikke får lavet den her                   

opgave godt, så kan de ikke lide mig havde jeg tiltro til. Men de var fuldstændig ligeglade jo                  

øøh og så øøh begyndte jeg at tro på, at jeg ikke var god nok igen og så skulle jeg være                     

ekstra god, perfekt og det kan man ikke være jo, det er umuligt jo at være 100% på alt, og                    

så, det går jo selvfølgelig galt og bliver bare mere og mere at jeg skal sidde bag computeren                  

mindre og mindre møde frem. Den her gang er der ikke nogen der kan stoppe det, jeg bor                  

for mig selv øøh i fremleje og der kan være igennem alt det jeg vil og der kan jeg lyve alt det                      

jeg vil overfor forældrene osv og så i starten siger jeg sådan set, det går godt alt ikke lyve                   

om karaktere, altså hvad de er, men det er kommet lidt igen og bliver ved med at opretholde                  

den løgn om, at jeg er kommet igen selvom jeg faktisk har fejlet igen. Jeg crashede                



fuldstændig altså og lod være med at møde op, altså langsomt begyndte at mere og mere                

ofte få selvmordstanker og sådan noget, over flere år, sådan tre år øøøh… Her hvor jeg bor                 

nu flyttede jeg over til, øøh altså lige i den periode hvor jeg flyttede, jeg boede hos min far                   

kort, mens jeg flyttede herover hvor jeg bor nu.  

 

I1: Var det der hvor løgnene begynte? Altså på universitetet?  

 

R: På universitetet? Ja. Altså jeg havde løjet sådan set på HTX også hvor jeg var blevet væk                  

over to omgange, første omgang blev jeg opdaget, anden omgang gav jeg bare op og vi blev                 

enige om, at jeg stoppede. Lige meget hvad altså så kunne jeg ikke klare det var det et                  

tydeligt bevis på, altså HTX’en. Øøøhv… hvad hedder der… Men så der, der begyndte de               

der løgne så for alvor, at tage fat og det var så her, jeg løj mig op på Mount Evervest, altså                     

op på toppen af Mount Evervest og løb tør for penge og kunne betale husleje de sidste tre                  

måneder før jeg spurgte om hjælp, jeg vidste jo at pengene ville nå at løbe op men jeg                  

kunne ikke håndtere det. Så fortsatte jeg også bare med det og fortsatte med at gemme mig                 

i computeren, så de sidste tre måneder de bestod meget af at prøve at tage mig sammen til                  

at ringe til banken osv, og det gjorde så også, at selvom det havde taget mig flere uger, at                   

tage mig sammen og ringe til banken, så var det sådan, at jeg skulle kontakte jobcenteret,                

de skal nok hjælpe dig. Her i Danmark der kan man jo hjælp hvis man spørger jobcenteret,                 

og så det synes jeg var ekstremt skræmmende for jeg havde vilje og vilje og drømme om at                  

fortsætte på studiet og så havde jeg bare fire kurser på en gang i stedet for to. Altså at jeg                    

nok skulle klare det på en eller anden måde, altså bacheloren, og kandidaten bliver sådan               

mere og mere vilde drømme, planer der ikke, som var fuldstændig umulige jo. Fire kurser på                

en gang og så et deltidsjob så jeg kan overleve og så havde jeg bare nogle få kontanter som                   

jeg hævede, nogle få tusinde kroner jeg hævede og så levede for 500 kr. Om måneden for                 

mad, det kunne man sagtens. Nogle butikker havde sådan noget brød, og så blev det halv                

pris lidt tid inden de lukkede. Altså alle mulige tricks, og så spare en masse på at købe mad                   

billigt.  

 

I1: Så blev du kreativ på at leve billigt?  

 



R: Ja præcis og det kræver jo også energi. Energi som jeg ikke brugte på, at løse problemet.                  

Det her det er normal resource på mad men ja så blev jeg kreativ på den måde og så til sidst                     

så var der ikke nogen penge og så var der sådan noget hver tredje nat i de der to-tre                   

måneder så tænkte jeg på at lave selvmordsplan, og havde en reel plan om at lave                

selvmord. Jeg havde tænkt mig at lave et selvmordsbrev og så tænkte jeg på min mor og                 

begyndte jeg bare at græde mig selv i søvn. I en time eller sådan noget. Jeg kunne ikke tage                   

mig sammen til at skrive sådan et selvmordsbrev, jeg kunne forestille mig min mor, altså jeg                

forstillede mig hun bare ville svinde ind lige så snart hun vidste jeg var død, altså jeg er                  

hendes eneste barn og hun har ikke så meget andet familie, det knuste mig fuldstændig og                

der kunne jeg ikke komme videre pga. det og så var bogstavelig talt do or die, som stadig                  

kunne spørge om hjælp på jobcenteret og så havde jeg også en måned inden tænkt mig                

sådan en plan om, at hvis de ikke gad mig der eller, jeg forestillede mig i hvert fald, at de                    

ville grine ad mig, ikke tage mig seriøs eller whatever, og så var min plan sådan set bare, at                   

stikke hovedet mellem to biler og så bare blive kørt over. Altså få hovedet kørt over. Det                 

havde jeg sådan planer eller forestillinger om en måned inden da og så da jeg endelig                

mødte op var de jo faktisk bare søde, og så brød jeg fuldstændig sammen da fortalte dem                 

om situationen.  

 

I1: Var det første gang hvor du søgte hjælp? Da du tog på jobcenteret?  

 

R: Ja det var første gang jeg fortalte sandheden til nogen kan man sige.  

 

I1: Hvor langt var det inde? Du var startet på universitetet, hvor tid var det efter det?  

 

R: Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg kan godt finde ud af det måske hvis i skal bruge det.                    

Det er bare fordi det er blandet sammen nemlig, sådan tre et halvt år måske 

 

I1: Nej nej, det er ikke så vigtigt.  

 

R: Det er rigtig lang tid i hvert fald. Jeg skulle jo til at få kandidaten så jeg var sådan set                     

over… altså der havde jeg jo selvfølgelig droppet ud for langt tid siden, men det var over fem                  

år efter siden jeg startede. Jeg havde bestået halvdelen af mine bachelor kurser, men så det                



er bare fem år der er forsvundet. Elendige fem år. Rigtig usunde på alle måder. Fysisk,                

mentalt, fem år øøøh… hvad hedder det…  

 

I1: Så søgte du hjælp? Altså på jobcenteret?  

 

R: Ja så søgte jeg ned på jobcenteret. Jeg havde prøvet at ringe nogle få gange men jeg                  

synes egentlig det var lidt svært at hitte ud af. Du skal bare møde op sagde hun, så efter to                    

måneder fik jeg taget mig sammen til endelig at komme afsted, og det var lige i starten af                  

august. Det var den anden måned hvor jeg ikke havde betalt husleje, jeg havde fået en                

rykker osv. og jeg tog så derned og så fik jeg simpelthen, altså det første de gjorde var, fordi                   

jeg vidste ikke havde jeg skulle gøre, så det første de gjorde var, at jeg kom ind ad døren, og                    

sagde jeg har brug for hjælp, jeg har det rigtig dårligt sagde jeg til manden i skranken, og                  

han sagde træk et nummer, og så går vi over til computeren og altså jeg græd og sagde at                   

jeg havde dårligt og elendigt, så var der vist nogle computerrum og så skulle jeg skrive nogle                 

ansøgninger sådan standard om hvem jeg var og hvad situationen var. Så kunne jeg også               

sætte, altså der var to valgmuligheder, der var parat og så var der aktivitetsparat eller egnet                

eller sådan noget der…  

 

I1: Aktivering eller hvordan?  

 

R: Ja aktivering. Ja. Altså bare standard, sådan parat eller sådan noget. Jeg forstod              

ingenting. At jeg vidste ikke hvad det betød og ingen forklarede mig hvad det betød. Men jeg                 

var rigtig bange for, at blive afvist så jeg satte mig selv som værende parat. Og det kom så                   

til, at få betydning senere. Men sådan fint nok så gik op til sådan standard jobsamtale eller                 

ikke samtale hedder det, men samtale med jobcenteret. Og så begyndte jeg bare at bryde               

sammen der og græd osv. Og han prøvede bare at være lyttende osv. Men han vidste heller                 

ikke hvad han skulle gøre, og sagde så, at jeg skulle komme igen om to dage til en ny aftale                    

med en anden en, og det blev så en slags mentor. Nok mere gearet til sådan nogle                 

psykologiske problemer. Men det var sådan set, altså jeg mødte op, jeg havde fået grædt               

ud, jeg havde det faktisk sådan pyha, jeg følte mig meget mere ladet op. Jeg havde ikke                 

fortalt min løgn til nogen før.  

 



I1: Hvordan føltes det?  

 

R: Det føltes ekstremt underligt og lettende. Ikke mere end det egentlig. Bare i rigtig høj                

gear. Og så kunne jeg komme i god tid til næste samtale på en eller anden måde. To dage                   

efter og så ved en sød kvinde som lyttede til mig og bare var sådan barmhjertig kan man                  

sige. Jeg frygtede stadig alle mulige ting, altså nu skulle jeg gøre alt muligt jeg ikke kunne                 

eller, ikke kan løse eller jeg ikke ville få hjælp alligevel men altså det lykkedes bare igen og                  

så græd jeg, brød sammen igen og brølede. Jeg starter bare med at møde op til sådan et                  

standard, der er sådan nogle standard agtig små kurser på nogle få gange og så bare møde                 

op til dem, ikke fordi det er strengt nødvendigt for dig, men det var ekstremt sandsynligt at                 

jeg ville få noget gavn af dem, og derfor mødte jeg op til dem. Og det sætter jeg faktisk pris                    

på. Altså det var fint nok. Det var kedeligt og sådan noget men altså det var bare rart og en                    

succesoplevelse at jeg kom afsted, det er noget jeg ikke har kunnet i lang tid kan man sige.                  

Og til tiden. Og så snakkede jeg med hende nogle få dage efter sådan mere konkret hvad vi                  

skulle gøre, og blev sendt til en læge som skulle lave en psykisk evaluering og hun prøvede i                  

noget tid og tilbyde nogle ting man kunne komme afsted med, og flere forskellige              

organisationer og hvad ved jeg, grupper der prøver at imødekomme unge med psykiske             

problemer. Om du så er 30 eller 35 eller 25. Jeg var altså 28 på det tidspunkt. Nu skal jeg                    

lige passe på… Nej 27 for jeg fyldte nemlig 28 i august måned der hvor jeg søgte hjælp. Der                   

løj jeg også. Jeg kunne ikke håndtere at holde fødselsdag, så der løj jeg bare og sagde at                  

jeg var blevet syg. Jeg inviterede normalt der og så sagde jeg bare at jeg var blevet syg. En                   

uge inden og så sagde jeg bare at det fortsatte en uge efter for det var den eneste måde jeg                    

kunne håndtere det på at lyve på den måde. Jeg kunne slet ikke håndtere at sige noget                 

sandhed eller.  

I1: Der var du også lige i gang med at… Det havde måske været lidt overvældende også  

 

R: Ja. Og så havde jeg heller ikke pengene til det jo. Jeg havde heller ikke penge til, at                   

opretholde løgnen hvis de kom. Jeg havde ikke noget som helst. Og så var jeg til nogle                 

samtaler og synes og havde lavet noget op til og synes det var fint og så i slutningen af                   

august måned så for første gang mødte jeg min sagsbehandler hun sagde så at hun ville                

ændre mig fra parat til aktiverings eller en til aktivering. Eller det hedder sådan set også                

aktivitets parat eller noget i den stil. Ellers er der også en tydelig forskel. Hvis man bare er                  



sådan ikke har noget job og møder op til jobcenter så får man sådan noget 6.500 i SU sådan                   

set taxt, det kan du godt betale en billig husleje på og spise af men ikke mere end det. Men                    

jeg havde jo altså renter sådan lidt renter af en gæld, det var ikke så voldsomt, men altså                  

nogle 7000 kr. I renter, eller 6500 kr. I renter hvert år eller mere for af de 10.000 var der                    

blevet overtrukket for lån af andel, og andelskredit på 100.000 og renter af det og så, det at                  

betale husleje så jeg fik lige sådan en sjat på 5000 til at betale det meste ved engangshjælp.                  

Det højeste man kunne få ved engangshjælp. Ikke nok til at betale to husjeler, fordi jeg                

manglede, men nok til, at det hele kunne betales. Så ringede jeg til hende der med                

huslejen, altså dem som administrerer det, og så ville de så droppe de der gebyer, det var                 

bare godt jeg havde taget kontakt. Og så fik jeg betalt lige præcis det jeg skulle betale af                  

regninger, og nogle regninger måtte jeg skyde lidt ud men jeg snakkede med alle om det, og                 

delt det op i mindre bider. Normalt når man tager kontakt til sådan nogle hvor man skylder,                 

så vil de gerne have deres penge fordi de prøver bare at lave en aftale. Det ville jo være                   

sådan jeg ville jo få skæld ud og alt muligt og det var også forfærdeligt og tænkte også over                   

hvordan det var. Men det var det jo så slet ikke. Jeg havde lige præcis nok til, at betale                   

regninger, husleje og mad. Og det var sådan set det. Men så havde jeg jo sådan tænkt,                 

okay, det var så de 6500 og pluds en engangshjælp på 5000 omkring eller sådan noget,                

som jeg fik i starten, men hvis man er aktiveringsparat så får man sådan omkring 11.500                

eller deromkring eller sådan en normal kontanthjælpsydelse for folk over 30. For virkelig at              

skubbe og presse de unge, altså jeg følte mig sådan set bare rigtig glad for, at jeg                 

overhovedet fik hjælp så jeg tænkte ikke over det. Men, fordi der var gået mere end en                 

måned eller to uger eller et eller andet, da jeg spurgte om hjælp og fordi jeg havde sat mig                   

selv som aktiveringsparat så fik jeg et brev om, at fordi der var gået nogle uger eller sådan                  

noget inden de selv ændrede mig til aktivitetsparat så ville jeg faktisk ikke få aktivitetsydelse               

oveni efter tre måneder, altså i praksis så fire måneder fordi når man spørger om hjælp så                 

får man først hjælp i slutningen af måneden. Sådan man skal have optjent eller have været i                 

en situation hvor man har haft behov for hjælp før du får hjælpen. En måned af gangen også                  

kan man sige. Så det gjorde bare, at jeg ikke havde også muligheden for, at klage og det                  

turde jeg sådan set ikke. Jeg tænkte åh nej og hvis nu pludselig skulle begynde at tabe alt                  

det her på gulvet, ved at klage, jeg kan ikke overskue det, jeg er bare glad for, at jeg fik den                     

hjælp så jeg kunne betale mine regninger og alt det der. Kæmpe dommedag som sådan var                

blevet afværget indtil videre så jeg kunne slet ikke overskue at klage. Jeg også en plan om                 



en måned ville jeg starte på et tilbud på Kofoed Skole på et projekt der hedder videre i livet                   

hvor jeg så får en gratis psykolog som jeg så kommer op til, når som helst det var og sjovt                    

hun hele tiden holdte kontakt til mig, og fandt på ting vi kunne lave. Og så havde jeg det                   

godt, og det var rigtig fedt men jeg havde så en plan, så jeg tænkte, okay det er nok, jeg kan                     

ikke, jeg kunne ikke altså sådan jeg skal ikke mere og undskyldte overfor mig selv og så                 

altså kunne jeg ikke overskue at klage. Jeg havde håber at kunne få lov til, at komme til en                   

eller anden psykolog, og min plan var, at okay så går jeg til psykolog med det her computer                  

så snart jeg havde råd til det, og betalte selv for det. Så det kunne jeg sagtens, jeg havde                   

kunne leve for så lidt i lang tid så jeg kunne sagtens spare op til og jeg var motiveret til, og                     

prøvede også men så gik min cykel i stykker og så skulle jeg betale 500 eller 1000 kr for at                    

reparerer min cykel over flere måneder og så det var det ene og så kom der regninger som                  

så udhulede det jeg prøvede at spare samnen og jeg var præcis i 0 de sidste par dage,                  

selvom jeg sparede. Jeg ryger ikke, jeg drikker ikke, ikke noget som helst altså. Alligevel gik                

det bare i 0. Så det føltes som rigtig meget arbejde som der bare blev grint af. Og så troede                    

jeg, at jeg ville få den her aktivitetshjælp i starten af december, for der er gået tre måneder,                  

men der er så den her måned ekstra hvor man så skal tjene sig op, så det var først i                    

slutningen af december, som jeg overlevede på minus 200 kr. Eller sådan noget og låne               

nogle små penge til at komme til noget julefrokost her i andelsforeningen, jeg lånte penge af                

en af beboerne, en rigtig sød beboer faktisk som jeg også fik fortalt sandheden, det var den                 

anden person jeg fik fortalt sandheden eller tredje. Det skal også lige siges, at da jeg søgte                 

hjælp der i midten af august fik jeg også sagt, at jeg fik søgt ned hos lægen hvor jeg fik                    

antidepressiv medicin siden da i midten af august der i 17 eller sådan noget… 2017…  

I1: Du snakkede om det der psykologhjælp nede i frederiksberg centeret… 

 

R: Ja det var næsten et år efter, fordi så kom jeg til december og så blev det januar og så                     

blev jeg ramt en gang til, og endnu engang var jeg mig selv ned i aktivitetshjælpen og hvor                  

pengene næsten var helt udhulede. Så sagde jeg til mig selv, at nu gider jeg bare ikke mere,                  

nu er jeg fuldstændig til grin, det gider jeg ikke, så jeg blev sådan jeg kunne ikke overskue                  

det længere, så jeg var sådan nu skal de betale, jeg kæmpede og kæmpede og havde 0 kr.                  

På min konto hver eneste måend jeg har, og det er jo også med svær depression, det er                  

hårdt hele tiden, og man har ikke meget energi altså små ting er store kampe, og det er det                   

man bruger energien på. Nu var jeg bare så pisse sur sådan set så søgte jeg om hjælp i                   



stedet for. Nu havde jeg prøvet at spare op og alligevel kunne jeg ikke spare op til de der                   

900 kr det koster at komme til psykolog, bare en enkelt gang. Så jeg fik så afvide at jeg                   

kunne prøve at søge inde på kommunen og så fik jeg så en samtale der, hvor man så skal                   

vente på, at komme op til samtalen der, og det hele skal administreres osv. Så det tog 80                  

dage før jeg faktisk fik det der og så kunne jeg ikke starte der, så det var først til maj jeg                     

startede på det. Altså jeg fik hjælpen og det vil jeg faktisk anerkende, at det havde jeg ikke                  

regnet med, men altså at det var computerafhængighed jeg skulle til psykolog med, mest af               

alt. Med lavt selvværd og så var jeg der tre gange og så gik frederiksberg centret konkurs                 

med to gange tilbage men det var faktisk lige præcis nok. Så blev det så sommer. Der er                  

gået helt år siden jeg spurgte om hjælp og var taget på kanotur med min far, nu har jeg                   

været til psykolog og har prøvet at bruge de ting jeg lærte, nu skal jeg bare, altså jeg har                   

stadig brugt computeren meget, alt helt klart meget i den periode, men altså ikke været så                

sent oppe og ikke lavet og kom stadig afsted til Kofoed Skole, lige så snart jeg kunne føle                  

mig tryg der og det var helt klart det jeg ville altså jeg brugte computeren for at slippe væk                   

fra det stressende eller den træthed eller afmagt som jeg nogle gange havde for at komme                

afsted var bare drænende i starten, og langsomt blev det så bedre og kom mere og mere                 

afsted. Altså jeg brugte den rigtig meget altså 10 timer om dagen var fuldstændig normalt               

når jeg ikke var afsted på skolen, når jeg var afsted var det stadigvæk stå op, spille en time                   

eller to på den, og så afsted der og være til kl 15 når de lukker, være der i fem timer, to                      

timers transport måske…  

 

I1: Men altså stadig mere succes end da du sad i det andet hjul?  

 

R: Ja helt klart. Jeg følte jeg var på vej frem hele tiden, og det var jeg også. Det syntes min                     

talsmand fra jobcenteret også. Alle syntes egentlig det gik bedre. Så mere og mere              

fremgang. Så der til maj fik jeg også fortalt sandheden til min mor og så min onkel og min far                    

sådan i juni. Resten af familien i juli. Så afsted på kanotur i august. Sådan en årlig ting jeg                   

plejer at lave med min far og nogle andre fra familien. Ahh nu kan jeg endelig få fred fra                   

computeren. Men så lige så snart jeg kom hjem sad jeg der halvanden dag foran               

computeren. Det var fordi frygten for at smiden den her ting, der har været min beskyttelse,                

mit anker. Hvad nu hvis det går galt igen? Altså frygten for at smide den ting var så stor, og                    

hvad er det jeg gør når jeg oplever negative følelser. Så bruger jeg computeren. Så jeg gik                 



næsten i panik, og tænkte hvis jeg ikke kan nu, hvornår så? Så ringede jeg til min mor. Hun                   

måtte komme og tage den simpelthen. 

 

I1: Efter den halvanden dag der? 

 

R: Ja den halvanden dag der med fuldstændig bimmer i hovedet. Hver halve time havde jeg                

sådan nogle små gib i kroppen (efter moderen har taget computeren). Shit hvad skal jeg               

gøre af mig selv! Sådan en uro der langsomt byggede op. Det var lige før jeg sad og                  

hoppede i sofaen. Så jeg måtte ringe til min mor og hun kunne berolige mig, og fortælle min                  

computer havde det godt. Det hjalp sådan set, også at vide at jeg altid kunne få den tilbage                  

hvis jeg ville, mor hun skulle bare beholde den i noget tid. Så langsomt… Altså så                

overlevede jeg halvanden dag, så overlevede jeg en uge. Så blev det bedre og bedre, jeg                

havde mindre uro i kroppen. Jeg vidste ikke hvor jeg skulle gøre af mig selv. Når jeg ikke                  

vidste hvor jeg skulle gøre af mig selv, så plejede jeg at gå til computeren. Men computeren                 

den var jo væk, så jeg sad bare der med uro i kroppen. Det var pænt ubehageligt. Efter en                   

uge så var det stort set nærmest væk. Jeg snakkede stadigvæk med min mor dagligt. Så                

begyndte jeg bare at bruge meget tid på fjernsynet, så opdagede jeg det, okay nu begynder                

det at overtage. Ikke fordi jeg syntes det gav mig det samme overhovedet, men det var bare                 

sådan en ting… Det holdte mig vågen til sent. Så væk med det, og så fik jeg tid til rigtig                    

sådan at føle mig selv. Sidde og læse eller bare sidde og kede mig. Egentlig have det rart                  

med det. Jeg havde lært en del mindfullness på Kofoed skole. Så det kunne jeg bruge der,                 

bare mærke mig selv, mærke min uro, og så acceptere det. Holde det i hånden kan man                 

sige. Det handler om at du har alle de her forfærdelige følelser i kroppen, både psyksik, men                 

måske også fysisk og så at kunne være sammen med dem, og acceptere det. Sige det okay                 

at have det sådan, og forstå at selvfølgelig har du det sådan. Man lærer sådan nogle                

vejrtrækningsøvelser og sådan accept overfor det. Det er også derfor jeg kan sidde her og               

snakke om det. Over noget der egentlig er så tungt og svært. 

 

I1: Det er virkelig flot at du bare kan køre igennem fra start til slut. 

 

R: Tak! Men altså så brugte jeg det rigtig meget. På det tidspunkt var jeg også meget ude og                   

se på fugle. Det var faktisk en læge der foreslog det, og det virkede faktisk. Det kunne jeg                  



også bruge sammen med mindfulness. Så lærte jeg de forskellige fugle at kende fra              

hinanden, hvordan de forskellige sang og sådan. Så kunne jeg sidde der uden der behøvede               

at ske noget. Det okay der ikke skal ske noget. Jeg har brugt computeren hele tiden. Så                 

snart jeg var urolig, så røg jeg over til computeren, for at slippe væk fra det. Begynde at lave                   

noget for at distancere mig selv fra det. 

 

I1: Vi kender selv… Man føler hele tiden man skal kigge på Instagram, man skal hele tiden                 

stimuleres i mindre grad. Det kunne være rart hvis man kunne blive helt affundet med bare                

at… 

 

R: Ja det er også en svær øvelse. De er jo lavet så du bruger dem så meget som muligt, det                     

er deres catch. Og der er nogle ting i designet ved dem… altså det er ikke funktionalitet der                  

er prioriteret. De prøver bare at fastholde dig, og få folk til at bruge det så meget som de                   

kan. 

 

I2: Er der nogle ting i nogle af de spil du har spillet, hvor du kan se at de også at designet til                       

at fastholde på en eller anden måde? 

 

R: Ja helt klart. Altså hver eneste lille lyd er jo designet til at få dig til at tænke: Okay nu sker                      

der noget eller nu har jeg klaret noget. 

I1: Hvis vi snakker WoW kan du huske noget der så? 

 

R: Det er mange år siden jeg har spillet det, dengang var det mere for det sociale. Jeg                  

tænkte ikke så meget over det dengang. Det mere de sidste par år jeg har lagt mærke til det.                   

Måske også fordi de har taget til i intensitet. Også bare hvis man sidder med et spil på                  

mobilen eller hvad ved jeg. Så kommer der en lyd hver gang, eller en skattekiste. Det har                 

der været en del om, det der gambling element, i forhold til børn også. Det er helt det                  

samme som gambling jo. Du ved ikke hvad du får. Ofte er det noget lort, men måske er det                   

noget godt som ingen andre har. Så kan du vise det frem og føle du har opnået et eller                   

andet. Blive lokket med den følelse i hvert fald. 

 



I1: Det er måske noget der i højere grad er kommet senere, og ikke så meget dengang du                  

spillede WoW. 

 

R: Ja de er jo i konstant konkurrence med hinanden. Hvis nogen gør det og det virker, så                  

bliver de andre nødt til også at gøre det. Ellers dør de ud jo… Så alle de der små lyde når                     

man åbner en kiste eller.. Nogle af de spil jeg spiller har det også. Apex Legends har det.                  

Rocket League har det også, men der er jeg ligeglad. Det er mere min ven der spiller det                  

meget. Så der giver jeg bare det hele til ham. Det også lidt mindfullness at kun distancere                 

sig selv. Nu går jeg ikke op i det, så det er lettere at distancere sig fra. Men jeg kan stadig                     

gribe mig selv i den lille gejst man får. Men hvor vigtigt er det egentlig, intet er på spil. 

 

I1: Så i stedet for at blive revet med af følelsen uden at opdage det. Så opdager du den                   

egentlig og kan iagttage den fremfor at blive revet med? 

 

R: Ja, så kan min ven få det. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg også lidt ligeglad i Apex                  

Legends. Altså det er ikke mange penge jeg bruger.. I DOTA brugte jeg nogle penge, på at                 

åbne nogle kister eller loot. Ikke særlig meget, men på en årrække er det måske alligevel                

blevet til 500kr. Men det ikke noget jeg har brugt penge på i to år tror jeg. Men jeg kan jo se                      

alle de der lyde, og når man åbner sådan en kiste så ryster den og begynder at stråle. Det                   

intensifierer helt vildt. Alle de her ting er jo små ting der sker for at få dig til at blive så længe                      

som muligt. Explosioner og det hopper og danser, der kommer en ekstra lyd BING. Altså               

fuldstændig ligegyldigt men alt er jo gjort bevidst for at fange opmærksomheden. I hvert fald               

lige de næste fem sekunder. Men i computerspillet så er der altid lige fem sekunder igen,                

minut efter minut, time efter time, dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter                 

år. Der er ikke nogen ende på det. Også Instagram du kan scrolle for evigt. Facebook, reddit                 

du kan scrolle for evigt. Der er ikke nogen ende på det. Det sørger algoritmen for. Der er                  

ingen ende på det. Så den eneste måde at håndtere det på. Det er jo sådan set at håndtere                   

det selv, og de følelser som de ting der prøver at lokke frem i dig. Prøve at gribe dem.                   

Ligesom du kan gribe de dårlige følelser kan man også godt gribe de gode. Helt på samme                 

måde som med de negative. Også vise de følelser accept og forståelse. Det klart du føler                

sådan, se bare det lysshow på skærmen. Men der er altså ikke noget på spil her. Nårh ja det                   

er rigtigt, der er ikke noget på spil. Pyha. 



 

I1: Er det, det bedste redskab du har fået? Det er at håndtere dine følelser? 

 

R: Ja for nu har jeg også været i praktik her i syv måneder. Det er et fedt sted, men altså der                      

begyndte det der med ikke at være god nok at komme igen. Hvad nu hvis jeg fejlede. Altså                  

jeg har haft nogle få jobs i løbet af i mit liv. To gange har jeg arbejdet i en Spar, og                     

struktureret nogle journaler på et hospital to somre. Ellers er det meget lidt arbejde, udover               

studiet. Altså jeg er 30 år. Så jeg var rigtig bange når der kom kunder ind i den butik. Mest af                     

alt var det så mindfulness, der gjorde at jeg kunne holde angsten i hånden, og så prøve at                  

løse den her udfordring de næste ti sekunder. De sørgede for jeg bare fik sådan nogle                

simple opgaver. De sælger også nogle dyre kikkerter det sted, men så fik jeg bare noget                

fuglefoder, og skulle egentlig bare tage imod betaling for det i starten. I starten der følte jeg                 

mig slet ikke rustet til når der trådte en kunde ind i butikken. Så lige så snart der gjorde det,                    

så var det et nederlag med det samme. Prøvede at gemme mig lidt. Langsomt blev det                

bedre og bedre. Fandt ud af det ikke var farligt. 

 

I1: Hvornår kom du i kontakt med David? 

 

R: Det var så lidt efter jeg havde været på Frederiksberg Centret. Det var gået konkurs i juni.                  

Så på kanotur lige i starten af august, smed computeren lidt inde i august. Hvilket var                

næsten præcis et år efter jeg havde spurgt om hjælp på jobcenteret. Fået sagt sandheden               

osv. Så fandt jeg ham så. De penge jeg havde fået bevilget, var kun bevilget til jobcenteret.                 

Men nu havde jeg jo fortalt sandheden, så min mor kunne hjælp mig lidt. Hun hjalp med at                  

betale for nogle få gange hos David. Det var i starten af september, vi startede med at                 

snakke med hinanden. Der havde jeg allerede smidt computeren, men jeg var rigtig urolig for               

at det gik galt. Jeg syntes stadig jeg havde noget at kæmpe med. Så havde jeg nogle                 

samtaler med ham, en gang hver tredje uge. Så begyndte jeg til noget træning, sammen               

med ham. Som jeg rigtig godt kan lide og også stadigvæk går til. Hvor vi bare er rigtig gode                   

til at give hinanden high fives. Rigtig fed atmosfære. Vi er ikke så mange, men det er fedt. 

 

I1: Det nævnte han også godt for os. 

 



R: Der er pænt meget mere muskelmasse på af det, og det er jo fedt nok. Men det fedeste                   

er sådan set… Den der følelse.. Især da jeg brugte antidepressiver gav det mig rigtig meget                

den dopamin, jeg ikke kunne få og slet ikke i samme omfang som træningen gav mig. Altså                 

computerspillet kom ikke tæt på. Både med det sociale, og vi var alle sammens i fælles                

situation, og vi kæmpede, lidt ligesom de der raids. Det er pænt intens træning, halvanden               

time cirka. Det gav mig bare sådan en fed følelse i kroppen, jeg ikke kunne få noget andet                  

sted. Jeg kunne også mærke, når jeg ikke kom afsted, hvis jeg var syg eller noget.                

Lynhurtigt så blev jeg mere trist eller fik mindre gåpåmod. Det det gav mig var en fed følelse                  

jeg kunne gå på resten ugen. Hvor jeg følte at jeg kunne! I hvert fald mere end jeg ville have                    

følt uden. 

 

I1: Hvor står du så nu i dag? 

 

R: Altså lige nu er jeg i praktik, et sted der hedder Naturbutikken. Det er foreningen for dem                  

der ser på fugle, interesserer sig for dem. De har en butik der hedder Naturbutikken. Det var                 

jobcenteret der foreslog at jeg sendte en jobansøgning til dem. Jeg havde prøvet at sende               

en del ansøgninger, men ikke rigtig haft held med det. Syntes også det var lidt               

angstprovokerende. Så prøvede jeg at sende en mail der, og så fik jeg det sku. Min chef har                  

også selv prøvet at være udenfor jobmarkedet. Så han syntes det var vigtigt, og har stor                

respekt for det med at kæmpe sig op igen. 

I1: Han kunne måske også mærke på dig at du gerne ville. 

 

R: Ja. Altså jeg skal jo heller ikke førtidspensioneres. Hvad skal jeg så bruge al den tid på?                  

Det ville jo måske bare blive computeren igen. Men i butikken er jeg lige kommet op på 31                  

timer om ugen nu. Har også fået solgt nogle ting. Det lykkedes mig at sælge en kikkert til                  

10.000 f.eks. Langsomt er jeg blevet bedre til spørgsmål omkring redekasser, hvordan man             

sætter dem op osv. Små og stor ting. Der er også rigtig meget at vide. 

 

I1: Og du har ret meget viden indenfor det her? 

 

R: Ja altså småt. De andre ved meget mere. Men de har også alt der har med fugle at gøre.                    

Så der rigtig meget at vide noget om, og der er rigtig mange forskellige fugle. Men det er                  



heldigvis ret spændende synes jeg. Det er et rart sted at være også. De er rigtig søde. Når                  

jeg har gjort noget godt, så opmuntrer de mig, kommer med konstruktiv feedback hvis der               

har været et eller andet, jeg kunne gøre bedre. Det er bare et fedt sted at være. Jeg er                   

ulønnet dernede, altså jeg får kontanthjælp. Mit mål er bare at komme op i timer,               

forhåbentlig 37 timer om ugen. Nu er jeg lige blevet forlænget her for anden gang. Jeg har et                  

forløb tre måneder af gangen, og så bliver jeg forlænget. Jeg har været der 7 måneder nu,                 

og har to måneder tilbage. Jeg sigter efter og tror på, jeg kan komme op på 35-37 timer til                   

sidst. Nu må vi se hvad der sker efter det. 

 

I1: Går du stadig ved David, eller er det bare træning? 

 

R: Jeg har faktisk lige startet nogle samtaler med ham igen. Jeg snakkede med ham end til                 

januar. Jeg fik computeren igen i december. Den havde jeg sådan set ikke tid til at bruge. Så                  

den røg ned i kælderen. Jeg havde fyldt mit liv med nogle andre ting, noget Dungeons &                 

Dragons, så jeg havde vænnet mig til ikke at have den. Noget Illustrator på Kofoed skole,                

kom afsted til det konstant. Var faktisk irriteret over de lukkede allerede kl 15. Jeg var bare                 

afsted så meget jeg kunne orke, fyldte mit liv med andre ting. Det tog flere måneder at vende                  

sig til. Så da det blev december var jeg i gang med at lave mine egne julegaver. Jeg havde                   

ikke rigtig råd til at købe gaver, så jeg måtte lave mine egne. Så det brugte jeg hele                  

december på. Det var først lige før nytår jeg tog den tilbage. Det første jeg gjorde var så at                   

opdatere den og gøre det med min ven, og give ham administratorrettigheder. Jeg tror det               

første vi gjorde, det var at gøre sådan jeg kun måtte bruge den tre timer om dagen. Jeg                  

kunne ikke bruge den efter 22.30 om aften og tidligst kl 7 om morgen. Så ville den lukke ned                   

igen, når jeg skulle til at afsted. Sådan nogle intervaller. 

 

I1: Smart. 

 

R: Lige så snart jeg fik den tilbage, gik der meget spil i den igen. Ikke noget sent på aften,                    

men lige lovlig meget syntes jeg. Så det var nok en god ide med de låsemekanismer. Dem                 

satte vi også til da januar startede. Nogle gange blev det lidt for meget. Det kørte sådan lidt                  

op og ned. Så fandt jeg ud af hvad der var for meget. Nogle gange havde jeg måske en                   

dårlig periode. Hvis jeg havde en dårlig periode, brugte jeg den lidt mere, og så fandt jeg ud                  



af der måske skulle flere begrænsninger på. Højst så tror jeg at jeg havde en periode på to                  

uger, hvor jeg synes jeg brugte den for meget. Ellers så spurgte jeg om hjælp hos min ven.                  

Han kunne holde øje, hvor meget jeg brugte den. Spurgte ind til om jeg skulle have været                 

afsted i dag. Hvis jeg skulle have været afsted, men ikke var kommet det, så lukkede han så                  

ned for computeren. Lige nu er der ikke nogen lås på overhovedet. Jeg synes… Jeg var lige                 

ved at sige, jeg har aldrig brugt den mindre. Der kan sagtens gå flere dage uden jeg spiller                  

noget. Jeg surfer på den, eller sidder måske og laver noget andet, men altså. Jeg er ikke                 

sent oppe. Der går flere dage i træk, hvor jeg ikke gider at spille. Fordi jeg er fuldstændig                  

udmattet efter karate, som jeg også går til, eller træning med David. Eller bare en lang da i                  

praktiken. Så orker jeg bare ikke at skulle sidde, i et eller andet skydespil, hvor det bare er... 

 

 

I1: Fuld intens  

 

R: Ja fuld intenst ikke. Det gider jeg sgu fandme ikke.  

 

I1: Man kan godt blive helt skruk.  

 

R: Ja så det eneste problem jeg har nu er, det synes jeg måske er som andre har, sidder de                    

måske for længe med det, skubber lidt, sådan noget som oprydning til side. Men jeg synes                

ikke det er særlig slemt. Jeg kommer afsted til mine ting i god tid. Så de sidste par måneder                   

har jeg ikke oplevet noget problem med det overhovedet.  

 

I1: Nice. Skal vi prøve lige at køre nogle spørgsmål. Vi har fået svar på det hele nærmest                  

uden at spørge om det.. Haha.  

 

R: Det er på en måde også en 15 års periode for mig 20-15 års periode for mig vi prøver at                     

forkorte ned. Jeg føler også jeg har fået meget af det vigtige ned.  

 

I2: Er vi ikke igennem i virkeligheden.  

 



R: Ja. Det er eneste er måske bare en kommentar på, at sådan mange andre, nu ved jeg                  

ikke hvor mange andre der sidder derude og bare ikke føler de har en problematisk brug af                 

det men ikke fordi de lige vælger den, eller fravælger virkeligheden. Eller tilvælger den over               

virkeligheden, men måske bare altså mht. At få ting gjort derhjemme og har problemer med               

det. WHO har lige i år eller forrige år tror jeg anerkendt det. Der kommer også lidt med det                   

her, hvert femte eller fjerde år kommer der en eller anden sådan liste over sygdomme og                

fysiske ting og hvad man gør ved dem og sådan noget. Nogle retningslinjer som regeringen               

kan rette sig efter og få inspiration fra og der kommer den menneskelige gang 2020 eller                

2022, altså computerafhængighed. Og der siger de at computerafhængighed der skal man            

have fravalgt sociale interaktioner, arbejde og studie og hvad i jeg i et år og tilvalgt                

computeren over det. Sådan ca. Noget i den stil.  

 

I1: Vi har kigget meget på det her afhængighedsbegreb. Det er lidt svært at få greb om                 

synes vi. Men hvad er din  holdning til det afhængighedsbegreb som WHO har lagt ud?  

 

R: Det er en forsigtig fremgang og det synes jeg egentlig giver god mening. For det er jo                  

noget altså jeg kan godt forstå forvirringen ved det eller uenighederne. Jeg synes det er               

fuldstændig virkeligt computerafhængighed. Hvis man siger man er afhængig så er det            

måske nemmere at sige nå men så har jeg… og kan lægge det over på det. Det er ikke en                    

personlig brist så det er måske nemmere at slippe afsted med det hvis man siger eller har                 

interesse i at sige, at det er en afhængighed. Altså jeg skulle bruge det der til at slippe væk                   

ligesom nogen skal drikke sig fulde eller hvad ved jeg. Det var min oplevelse på min krop,                 

det giver god mening at prøve det lidt forsigtigt for der er jo ikke nogle stoffer du tager ind, og                    

ændrer på din kemi. Det er hjernen der laver det hele. Der vil jeg jo så bare sige, at                   

computeren kan få din hjerne til konstant at lave den her dopamin, hvad ved jeg.. Altså hele                 

tiden. 24 timer i døgnet. Single roam altså. Og når der er andre ting så bliver din hjerne                  

mindre overfølsom for det, når man producerer meget af noget bliver man overfølsom for              

det.  

 

I1: Altså en form for tolerans?  

 



R: Ja præcis. Tolerant. Jeg tror også det er derfor folk skal have mere og mere stoffer for at                   

kunne få den samme eller alkohol for at få den samme bivirkning eller effekt, altså slippe                

væk. Det er derfor de trapper op altså. Når du så går ud i verden og prøver at lave noget fedt                     

så bliver det jo relativt mindre fedt for kroppen eller hjernen ikke agerer på den samme måde                 

med dopamin og hvad ved jeg… Ligesom den har gjort før i tiden. Og så er det jo kun                   

computeren som kan give det samme.  

 

I1: Så du følte det samme. Altså du har også obyggett en tolerance for dopaminen?  

 

R: Det havde jeg sikkert ja.  

 

I1: Eller der skulle mere til at give dig?  

 

R: Ja altså, eller sådan, jeg synes bare verden udenfor var forfærdelig pga. Mine psykiske               

problemer. Jeg synes ikke rigtig, som David også har sagt, at mange kan føle den grå, det                 

kan man godt sige med mig, men med mig var det allermest forfærdelige at jeg ikke lagde                 

mærke til om den var grå eller ej. Jeg synes bare det hele var noget lort altså. Et kulsort                   

helvede altså. Men jeg tror godt jeg følge dem med det, altså logisk set føler jeg det giver                  

mening. Jeg ved bare det var forfærdeligt så jeg har ikke lige den der om det er grå eller ej,                    

men det er også det der er problemet med, ofte problemet med dem som får               

afhængighedsproblemer umiddelbart er dem som allerede har noget psykisk eller har ondt i             

sjælen.  

 

I1: Vil du sige, at computeren, har den også, fordi vi arbejder lidt med at der er nogle                  

forskellige vinkler man kan se det her, og den vinkel vi lidt har taget er at der ligger helt klart                    

noget i den person som der har det her problem men, computeren har også en rolle, den er                  

også en spiller i det her. Hvordan havde du det med det? Var det grundet dit problem i                  

skolen og dine sociale problemer, var det derfor du spillede? Eller opstod det dårlige forhold               

lidt i forbindelse med computeren?  

 

R: Jeg vil sige det var pga. min ting altså. Altså det var pga. alle mine nederlag i den                   

virkelige verden at jeg havde, eller i hvert fald der her afhængighedsproblem opstod.  



 

I1: Okay.  

 

R: Sådan føler jeg i hvert fald. Men jeg har været inde i det i så lang tid. Altså et helt årti. Der                       

har jeg svært ved, at bedømme det. Det er nærmest først nu at jeg begynder at føle mig                  

normal, altså sådan nååå det er sådan man vil have det. Altså ikke være træt hele tiden,                 

altså kunne tage afsted og have lyst at tage afsted. Have lyst til næste dag, altså det er                  

sådan relativt nyt for mig. Så det er sådan lidt svært for mig…  

 

I1: Ja det er måske også lidt svært at reflekterer over noget for 10 år siden…  

 

R: Alt det er bare det med dårlige minder om, at jeg blev mobbet og så gode minder om, at                    

jeg har fået mine venner på nettet, på world of warcraft, i stedet for.  

En anden kommentar jeg har er sådan, hvad kan man gøre ved det? Det er fordi                

computeren er frit tilgængelig hele tiden og frit tilgængelig for alle stort set. Når man er                

hjemme hos sine forældre så ja okay kan de mere eller mindre stoppe det når de synes de                  

skal træde ind. Men der synes jeg, altså det foregår kun i hovedet, der er ikke nogle stoffer,                  

altså det er kun hjernen der laver de her stoffer, så det er kun oppe i hovedet at du kan                    

bekæmpe det her. Sådan kan man jo sige om mange ting men altså jeg synes den eneste                 

måde du rigtigt kan sikre dig er, folk kan nemt eller… folk skal lære om det i skolen synes                   

jeg. De skal lære at kede sig i skolen og synes det er okay. Man skal lære det allerede i                    

folkeskolen for at gardere sig bedst muligt, fordi når du har det her afhængighed, så er det                 

også fordi du har haft i forvejen altså ondt i sjælen så er det heller ikke nemt at spørge om                    

hjælp. Altså bare det at man kan snakke om det ude i verden det kan hjælpe men altså, det                   

får du jo ikke folk til. Altså du kan jo snakke om alkohol og alle mulige andre ting i lang tid                     

altså folk bliver jo ikke på magisk vis ædru. Altså det hjælper men det løser ikke problemet                 

for alle jo. Det er nok mere forebyggende tror jeg. Altså det ligger nok helt i barndommen at                  

folk skal kunne mærke sig selv. Og kunne sige nej også til spændende ting og dårlige ting                 

altså…  

 

I1: Man hører også meget, altså min kæreste hun går på lærerstudiet og der har de, der                 

snakker de meget om, at der måske skulle laves lidt om i folkeskolen og have noget mere                 



dannelse ind, der er nogen som snakker om f.eks. Mindfulness om sådan noget burde              

komme ind. Fordi hvorfor ikke lærer dem det og håndtere deres følelser?  

 

R: Ja hvem skal så have uddannelse i det og hvem skal så have mere i løn og så skal folk                     

betale mere i SKAT. Det er ikke sundt, og der var rigtig mange elever i min klasse altså 28                   

elever på maks loftet. Konstant næsten. Der siger alle studierne, at det er ikke sundt, især                

ikke for de dårligt stillede som mig, og nogle gange heller ikke for de bedste sådan set. Det                  

bliver nogle gange sådan noget ingen rigtig kan få den opmærksomhed som de har brug for.                

Der er jo sådan set mange steder i København med sådan rigtig mange i hver klasse og det                  

er jo bare et signal om, at de ikke prioriterer det højere altså. Det er jo svært at gøre endnu                    

mere ved det.  

 

I1: Måske skulle der bare være 15 i hver klasse i stedet for?  

 

R: Ja. Og så skulles der gives penge til så mange lærer osv. Det er jo igen hos                  

sundhedsvæsnet og et spørgsmål om prioriteringer. Altså så den er jo ikke nem. Man kan               

ikke bare ønske sig noget, og så sker det.  

 

I1: Nå yes. Jeg tænker at det har været mega godt at snakke med dig, og hører din historie.                   

Det har været virkelig godt at høre og tak fordi du ville dele dine erfaringer med os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


