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Speaker 1:
Hej Tina, vil du ikke starte med at fortælle os hvem du er og hvilken rolle du har hos Psykiatrifonden?

Speaker 2:
Hej med jer, jo jeg hedder Tina Mastrup og jeg arbejder som fagkonsulent og projektleder for
børnegrupper.

Speaker 3:
Hvad er børnegrupper?

Speaker 2:
Børnegrupper er et tilbud til børn i alderen 7-14 år, der lever med forældre, som har psykiske
sygdomme. I børnegrupperne kan børnene møde andre børn i lignende situationer. Her kan børnene
gennem øvelser og leg lærer mestringsstrategier til deres situation. Grupperne bliver ledet af to
veluddannede gruppeledere. Hvad er det i læser og hvad handler jeres projekt om?

Speaker 2 [00:01:47] Hvad er det i studerer?

Speaker 1 [00:01:50] Humanistisk teknologi

Speaker 3 [00:01:53] Vi læser den Humanistisk Teknologiske bachelor på Roskilde Universitet og vi
er i gang med det andet basisprojekt. Fagene vi skriver i er Teknologiske systemer og artefakter
blandet med Design og konstruktion. Når vi skriver i de fag prøver vi at udvikle en teknologi, der med
det rigtige design kan have et større humant formål, hvilket har ført os til vores projekt.
Det vi gerne vil opnå med vores projekt er at skabe en teknologi, der kan fungere som hjælpemiddel
til børn, der lever med psykisk syge forældre. Vi har sat os op efter at skabe en website, hvor vi er
blevet inspireret af børnegrupperne fra psykiatrifonden. Vi har en ide om at vi med et website kan
gøre det nemmere tilgængeligt for børnene at få redskaber, blive guidet og gå i dialog med andre børn,
uden af være nødt til at møde fysisk op.

Speaker 1 [00:02:14] Og det spiller også sammen med design og konstruktion, som er det andet fag,
som ligesom hele det praktiske design. Ideen er at lave en hjemmeside, som er en god hjemmeside og
nemt tilgængelig. Vi har en problemstilling, der hedder hvordan kan man lave en teknologi, der er
hjælpsom for børn, som lever med psykisk syge forældre?

Speaker 2 [00:03:01] Jo, jeg synes det er en rigtig god idé. Der findes en hjemmeside, der hedder Er
du okay? Som i måske kan blive inspireret af at se på. Der er også en anden hjemmeside, der hedder
Som alle andre. Sådan nogle hjemmesider der findes som handler lidt om dette univers. Så der synes
jeg i skal gå ind og kigge og blive inspireret. Hvad det er for nogle materialer, der ligger på sådan
nogle hjemmesider. Og hvad er det for nogle informationer de lægger op til, man kan få. En lille
smule af det i siger, der får jeg lyst til at stille jer nogle spørgsmål. Det er det der er den helt
grundlæggende forskel på det i taler om, og det vi laver i børneårene. Det er, at man er alene eller at
man er i en gruppe. De fleste af de aktiviteter vi laver i børnegrupperne, laver vi fordi, at man kan
lære noget om sig selv eller hinanden, fordi man er sammen med nogle andre. Når man sidder og



tegner, sådan en følelseskrop og mærker; hvor har jeg mine følelser henne. En ting er at man sidder og
tegner det og kan være i stand til at bruge det til at sige; okay, så opdager jeg det om mig selv og blive
klogere på mig selv, så jeg bliver dygtigere til at mærke mine følelser. Men man får faktisk også en
læring af at fortælle det til nogle andre og opdage, at det er på en anden måde, for de andre. Alt, hvad
vi laver i børnegruppen, ligesom i har læst på vores hjemmeside, er jo alt sammen noget, som vi deler
med hinanden, og det er en del af processen.

Speaker 3 [00:04:58] Vi læste også på jeres hjemmeside, at det altså er godt for børnene, at de indser,
at der er andre i samme situation, så de ikke er de eneste.

Speaker 1 [00:05:07] Ja, det skal vi på en måde have overført med til platformen, at der også er et
fællesskab. Der skal være nogle at snakke med i ens egen øjenhøjde, som ikke er fagpersoner eller en
‘voksen’, men en som er ligestillet med dig.

Speaker 2 [00:05:29] Rigtigt! Har i tænkt over målgruppen? Altså hvor gamle skal de være?

Speaker 3 [00:05:33] Vi har tænkt os, den samme målgruppe som jeres altså 7 til 14.

Speaker 2 [00:05:39] Har i nogen fornemmelse af, hvordan 7, 8, 9, 10 årige bruger sådan nogle
hjemmesider?

Speaker 3 [00:05:45] Det er jo lidt det vi mangler rigtig meget teori omkring, fordi det har været
sindssygt svært at finde. Og så er det derfor, at vi tænkte; okay, hvis vi så skulle starte et sted, så ville
det være smart at tage en målgruppe, der allerede eksisterer med det samme formål, som vi gerne vil
have. Og så selv prøve at få det overført til noget teknologisk.

Speaker 2 [00:06:09] Jeg synes også at I skal gå ind og kigge på Børnetelefonen hjemmeside.
Børnetelefonen har ikke særlig meget om dette emne. De andre hjemmesider jeg nævnte, har noget
om dette emne specifikt. Børnetelefonen har ikke særlig meget om dette emne. Men det, som vi kan
bruge Børnetelefonen hjemmeside til, er at få et indtryk af, hvad er det Børnetelefonen skriver, og
hvordan kommunikere de, med de børn. For Børnetelefonen hjemmeside er lavet til den målgruppe.
Altså Børnetelefonens målgrupper er børn i folkeskoleklassen. Så det er jo 7-15 årige. Og der kan i få
en fornemmelse af, at det selvfølgelig er voksne mennesker, der står med gode råd til børn derinde og
det er ikke helt det i vil, men det giver alligevel en fornemmelse af, hvor simpelt det skal være, og
hvor kortfattet det skal være, og hvor let tilgængeligt det skal være.

Speaker 1 [00:07:12] Men det var også derfor, vi tænkte, at måske have et sjovere aspekt af det, som
fx lidt hen i mod noget spil, men som er opgaver, ligesom at farve den her person, så man ser hvor
følelserne ligesom sidder i kroppen. Så der ligesom også er et sted, du kan gå ind og lave noget meget
simpelt og noget du måske ikke behøver forholde dig vildt meget til, men du kan også gå derind og få
gode redskaber til at snakke med dine forældre om det, eller hvordan du forklarer til dine venner, at du
står i den her situation. Så det skal både have, det der sådan lidt, dybere perspektiv, men også lidt
mere, bare, overfladisk og let. For ligesåvel som det er 7 årige, der skal have det nemt, så er det jo
også, der er jo massere af 14 årige der sagtens kan læse information og bruge det og reflektere over
det og tage det med videre. 14 årige går i 7.



Speaker 2 [00:08:14] Det er også derfor, I skal måske overveje, at det er det, der er målgruppen, men
måske bliver det tydeligt, hvis du er 7 år, så klikker du her, og så kommer du ind i en del af
hjemmesiden. Eller 7-9 år.  Og hvis du så er lidt ældre, så klikker du her. Så allerede på forsiden,
bliver det ligesom separeret, fordi der vil være meget stor forskel på, hvad de kan bruge.

Speaker 1 [00:08:38] Selvfølgelig.

Speaker 2 [00:08:39] Og de syvårige, de går heller ikke så meget og tænker over om de selv får
sygdommen. Det gør de 14 årige. Så der er meget stor forskel. Det siger du jo selv. Når man går i 7.
kan man ret meget mere end når man går i 1. Så der er brug for at i deler jeres kommunikation lidt op.
Ellers vil det blive for svært for jer og ramme et niveau, som alle kan få noget ud af.

Speaker 1 [00:09:04] Det er fedt. Det er jo så det der ligger i designdelen. Altså det ligger jo i,
hvordan vi bedst muligt laver, det bedste design af produktet, i øjenhøjde med målgruppen.

Speaker 2 [00:09:20] Så vigtigt at sætte sig ind i at forstå målgruppen, og hvad kan de. Det er ikke
fordi jeg er ekspert i, hvad de forskellige aldersgrupper kan på nettet? Det er jeg overhovedet ikke. De
kan meget mere end jeg har fornemmelse af fordi de fleste børn i dag spiller spil på iPad'en, nærmest
før de kan gå, havde jeg nær sagt. Så de er meget, meget kompetente. Men de er jo ikke mere
kompetente end deres refleksionsniveau og hvad man kan forstå. Og man er også kun lige begyndt at
lære at læse, når man er 7 år. Der er man stadig nyere billedorienteret  og virkelig dygtige til at
orientere sig på knapper med billede ikoner, som de kan afkode helt vildt hurtigt og sådan noget. Det
skal man jo tage højde for i sit design.

Speaker 1 [00:10:13] Ja ja, men du har jo ret i at det skal deles op.

Speaker 2 [00:10:19] Jeg kan godt forstå, at i som udgangspunkt har sagt, vi tager den samme
målgruppe som børnegrupperne. Det kan godt være, at det bliver for kompliceret i jeres design
udvikling. Og så skal vi vælge en målgruppe, som er nemmere for jer at arbejde med. Og det tror jeg
faktisk, hvis man går ind på, Er Du Okay? Er den muligvis fra 12 til 15 år. Det er i hvert fald nogle
overvejelser, man kan nå at gøre.

Speaker 1 [00:11:01] Ja det har du ret i. Måske det skal skrænkes mere ind.

Speaker 3 [00:11:05]  For at gøre det nemmere for os selv måske.

Speaker 2 [00:11:06] Det bliver ret omfattende. I skal jo sikkert ikke lave fuld hjemmeside med fuldt
indhold. I skal bare lave et eksempel. Det kan godt være, i kan det. Det ved jeg ikke noget om, men
det er bare en overvejelse værd.

Speaker 1 [00:11:38] Det har du ret i. Kan du, lige sådan på stående fod, tænke fordele og ulemper
ved at digitalisere sådan noget som børnegrupper. Giver det overhovedet mening at gøre?

Speaker 3 [00:11:58] Det det fordi, lige nu efter vi har så lidt at snakket, så tænker jeg meget sådan;
Okay, er det 1 for omfattende? Men vil der komme for mange ulemper ved at lave en sådan en let
tilgængeligt online platform, frem for hvis nu man lavede et forløb, online, som man måske gør.
Ligesom når man er fysisk til stede og så i stedet bare mødes på teams i stedet for at møde fysisk. Om
der er for mange ulemper eller måske fordele?



Speaker 2 [00:12:33] Jeg har nogle lidt forbehold over for at lave et gruppeforløb. Men jeg har lyst til
at fortælle jer noget andet. Så kan det være, at det giver et grundlag til at vurdere det lidt. Vi har jo
online grupper for unge mennesker.

Speaker 3 [00:12:50] Ja, det har vi godt set.

Speaker 2 [00:12:52] Vi har grupper fra 15 til 25. Og det har vi altså fordi, det kan vi få til at fungere.
Så mødes vi på teams eller lidt ligesom vi gør nu, og så forsøger vi at lave en form for gruppeforløb,
ligesom når vi mødes fysisk med børnene. Vi laver forskellige øvelser, og vi stiller forskellige
spørgsmål. De skal svare på, reflektere over, udveksle med hinanden og opdage, at der er nogle andre,
der har det som en selv. Noget af det, der er det allervigtigste, man får ud af at prøve gruppeforløb.
Grunden til, at vi ikke har gjort det med børnene, er fordi det er for svært. Når man sidder i et online
forum kræver et vist initiativ. Det kræver man har en vis mening om, hvad man kan, hvad man vil
melde ind, hvad er formålet med mødet og hvad vil vi sige. Hvis man er 10, 11, 12 år, og man ikke er
helt sikker på, om man har forstået, hvad der foregår, men man kan godt mærke, at der er noget, der er
forkert. Man er ikke helt sikker på man har forstået det. Man er ikke helt sikker på, hvad der foregår,
og så er der en på en skærm, der spørger, hvordan man har det og man skal til at forklare om noget.
Det kan godt være ret svært, og det kan vi meget bedre faciliteter inde i lokalet, fordi vi for det første
bedre kan aflæse dem, og vi kan bedre hjælpe dem på vej og guide, vejlede og hjælpe 2-3-4 stykker på
en gang, hvorimod online bliver meget en ad gangen.

Speaker 2 [00:14:25] Og den sidste ting er, at med de yngre, jo yngre de er, jo mere tid bruger vi på at
lege og hygge os og have det sjovt og mindre decideret samtaletid. Det skifter sådan ved 10, 11, 12 års
alderen, så bliver det mere samtale og mindre leg. Men vi gør det stadigvæk. Vi leger og hygger os og
har det sjovt, og det gør vi, fordi alene, det at være sammen med nogen, som man ved, har de samme
livsvilkår som en selv, det gør en forskel. Her er jeg i et rum med nogle mennesker, hvor jeg ikke har
en hemmelighed, hvor jeg ikke føler mig anderledes, hvor vi har det på samme måde. Og den følelse
over nettet, der er man jo nødt til at fortælle hinanden eller snakke med hinanden. Det er jo ikke helt
nok, bare ligesom at sige; nå nu vi sidder her på en skærm og kigger på hinanden. Vi ved alle
sammen, at vi har en mor eller en far med en psykisk sygdom. Det giver ikke helt den samme følelse
som det giver, alene, det når man er i det samme rum og befinder sig sammen, så det er faktisk nok.
Så behøver man ikke engang at snakke, fordi man kan mærke de andre. Og så snakker vi selvfølgelig
også, og vi får det udvekslet. Min erfaring indtil videre er, at dem der er yngre end 14, 15 år. De har
ikke et tilstrækkeligt refleksionsniveau og selvindsigt til at kunne byde nok ind på en selvstændig
måde, til at det bliver et online forløb, der fungerer. Vi har ikke lavet onlineforløb, som svarer til
gruppeforløb, og børnene. Der har vi holdt fast i et fysisk område så godt som vi kunne. Og det er jo
ikke fordi de ikke er dygtige til teknologi eller computere. Det har noget at gøre med, hvor udviklet
man er som menneske. Derfor er jeres tanker om at i kan lave et nyt univers. Det er derfor jeg faktisk
siger kig på, de hjemmesider jeg har nævnt. For det er jo faktisk nogle forsøg på at fortælle til børn og
unge mennesker: du er ikke den eneste, der har det sådan her, der disse ting man kan gå og tænke på,
der er alle de her  spørgsmål man kan have inde i hovedet, hvor kan man henvende sig, så kan man få
noget hjælp. Altså sådan nogle ting. Og det er typisk det man kan. Og hvis i så har nogle ideer til
hvordan man kan tage det til det næste niveau, eller man kan tilføje, at man også kan lave nogle spil,
eller man kan lave nogle forskellige former for øvelser, hvor man kan måske blive lidt klogere på sig
selv eller et eller andet, så er det jo bare et spørgsmål om fantasi, nytænkning og kreativitet. Men min
erfaring er at lave noget, der ligger rigtig tæt op ad gruppeforløb, det er lidt svært.



Speaker 1 [00:17:40] Så ville det være bedre at prøve at lave en platform for målgruppen, der ikke
kræver at man skal melde sig til, men istedet bare er tilgængeligt, så du kan hoppe ind og ud af
hjemmesiden, som du vil. Så du kan både have det lidt sjovt, men også få noget information. For så
kunne man jo godt på hjemmesiden informere om børnegrupper og oplyse om at man kan melde sig
til her.

Speaker 2 [00:18:11] Det kunne man sagtens gøre.

Speaker 1 [00:18:14] Så der vil være en sammenkobling, men det er ikke her det foregår.

Speaker 2 [00:18:19] Nu kom jeg i tanke om den tredje hjemmeside, og hjemmesiden hedder En Som
Mig. Jeg er lidt i tvivl, men jeg kan lige tjekke det.

Speaker 2 [00:18:44] Ensommig.net. I skal prøve at gå ind i universet og få en fornemmelse af,
hvordan kan man kommunikeres til denne hjemmeside eller til denne målgruppe?

Speaker 2 [00:19:54] Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg og jeg tænker, at de tre hjemmesider,
jeg har nævnt, kan være en rigtig god inspiration til jer, hvor i kan snuppe nogle ting og lave det på
jeres egen måde og så synes jeg helt klart at krydre det med eller tilføje nogle af jeres egne ideer med
spil eller små øvelser eller hvad det nu kan være, i kan finde på. Det er vigtigt jo, altså for unge
mennesker, at det er også spændende og lidt sjov og lidt underholdende eller lidt interessant. Det har
også noget med udtrykket at gøre som.

Speaker 3 [00:20:31] nu kan ikke blive skrevet på jeres hjemmeside, men hvis man skulle skulle på
vores hjemmeside skrives med gode råd til det som at starte en dialog med, eller som får børnene til at
snakke mere med deres forældre om det. Hvor kunne man finde noget belæg for at skrive, at det er en
god idé?

Speaker 2 [00:21:01] Det er det, vi arbejder på. Ud over at vi har børnegrupper og vi har
kompetencecentret, som henvender sig til fagpersoner, så har vi et tredje projekt som hedder Spørg
Mere, som er et projekt til befolkningen. I det projekt kommer vi til at lancere nogle gode råd til børn
og voksne omkring, hvordan man kan snakke sammen. Dem har jeg på et stykke papir. Dem kan jeg
godt finde og sende til jer. Der er nogle gode råd til, hvordan man kan få snakket med sine forældre,
og at man skal huske, at man ikke skal gå med sine tanker alene.

Speaker 3 [00:21:49] Det må du meget gerne.

Speaker 2 [00:21:53] Så det er præcis, hvordan man gør det, eller hvad man kan gøre, og hvad der er
belæg for at det godt. Det er mere sådan noget forskning. Man taler om risikofaktorer, beskyttelses
faktorer, når man lever i vanskelige vilkår, og en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer er, at man har en
voksen at tale med, som ved, hvordan man har det som følger en over en årrække, og som man er
fortrolig med, og som man kan fortælle ting til. Det behøver slet ikke at være en professionel. Det kan
være en nabo eller en bedsteforældre eller en ens bedste venindes mor, eller det kan være hvem som
helst. Man skal bare være en, som kender en godt, og det er det, der er belægget for, hvad kan man
sige, at vi altid opfordrer til åben dialog. Både inde i familien med, mellem børn og forældre, men
også gerne til en anden voksen, som er mindre involveret i det, der ligesom tager ressourcerne.



Speaker 1 [00:24:21] Tak for din tid. God dag!


