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Bilag A: 

Interview - Pige på 14 år (9. Klasseselev) 

Interviewer: Så har jeg startet optagelsen, og nu tænker jeg bare at vi kan gå i gang med 

interviewet. Så prøver vi. Hvordan ville du beskrive ensomhed? 

Pige: Øøøhm jeg ville beskrive det som at man føler sig tom indeni, og øøhm ikke havde 

nogen sådan.. man er helt alene i verden, og ikke har nogen man kan hvile sig op ad, eller 

snakke med sine problemer med. 

Interviewer: Mmm, og har du selv prøvet at føle dig ensom før.. og i hvilke situationer kunne 

det f.eks. være i? 

Pige: Øøhm, ja altså, jeg føler… jeg tror at alle har prøvet at føle sig ensomme på et eller 

andet tidspunkt i deres liv. Øhhm, ja sådan, det er lidt svært at tænke på hvornår… 

Interviewer: Måske i situationer med venner eller sådan noget? 

Pige: Jaa, øøhm, altså det er tit hvor at.. eller ikke tit vel, men der kommer nogle perioder, 

hvor hvis man nu ikke lige har været med den dag, hvor de har været til en eller anden 

hyggelig aften eller sådan noget, at man så kan føle sig sådan lidt uden for, og lidt sådan.. 

ensom på den måde, ved at de så sidder og snakker om en intern joke eller sådan noget. 

Interviewer: Mmm, og hvor ofte vil du så sige, at du oplever at have det på den måde? 

Pige: Øøhm, altså nu har jeg jo rigtig tit håndbold og fritidsarbejde, så der er faktisk meget tit 

aftener hvor jeg ikke kan komme med, fordi jeg skal til en kamp eller sådan ud og… øøh på 

arbejde eller sådan noget. Så jeg synes faktisk, at det sker okay ofte, men det er ikke sådan… 

at det går mig så meget på, fordi at… jeg har jo mine prioriteter, og jeg kunne jo have 

prioriteret den aften. 

Interviewer: Mmm, og når du så føler dig ensom, hvad gør du så oftest for ikke at have det 

sådan? Snakker du med nogen, eller hjælper det at tale med vennerne eller? 
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Pige: Ja altså, jeg har mine rigtig.. mine to rigtig tætte venner, og dem kan jeg altid snakke 

med hvis det er… så det er ikke sådan, at jeg har følt mig helt alene i verden, hvis jeg nu har 

det problem, som sådan rigtig meget, så kan jeg altid gå hen til dem og sige “Hey, jeg har 

måske lige brug for at snakke med en” eller et eller andet. 

Interviewer: Okay.. Ved du hvilke forskellige steder man har mulighed for at søge hjælp 

henne, og har du selv benyttet dig af de steder før? 

Pige: Øøhm, jeg har ingen ide.. altså hvis det sker, så regner jeg bare med at snakke med 

mine venner, eller med en voksen… men altså jeg har ikke prøvet det før.. eller aner ikke om 

der er nogen hjemmeside man kan ringe til.. 

Interviewer: Så du kender for eksempel ikke til hjemmesiden Børnetelefonen, for eksempel? 

Pige: Øøh, jo den har jeg hørt om før, men jeg kender ikke nogen der har brugt den, og jeg 

har heller ikke selv brugt den 

Interviewer: Okay så, men tusind tak fordi du gad at sætte mig lidt ind i dine erfaringer med 

ensomhed.. og sådan hvordan du har oplevet det før. 

Pige: Det var så lidt, hehe. 

 

 


