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Bilag B: 

Interview - Dreng på 16 år (1.g på gymnasiet) 

Interviewer: Tak for at du ville deltage i interviewet 

Dreng: Selvfølgelig 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive ensomhed? 

Dreng: Altså jeg vil beskrive ensomhed med det at man er alene. Både fysisk og psykisk. På 

den måde, at man godt kan være alene, rent bogstavelig talt, at der ikke er nogen rundt om en, 

men man kan også være alene i blandt andre folk. Du kan være alene, selvom du er sammen 

med andre. Du føler ikke at du hører til, og du føler at du bliver holdt ude, og på den måde er 

du alene. 

Interviewer: Ja, okay. Har du selv følt dig ensom, og i hvilke situationer? 

Dreng: Ehm ja, det har jeg faktisk. Jeg har følt mig ensom en del gange i skolen og sådan 

noget, fordi at jeg ikke har følt at jeg passer ind i fællesskabet.  

Interviewer: Okay! 

Dreng:  Jeg har følt, at jeg blev holdt udenfor. 

Interviewer: Hvor ofte har du så følt dig ensom på den måde? 

Dreng: Det har været lidt forskelligt, øhhm. Altså på et tidspunkt var det rigtig meget, og så 

var der en periode, hvor at jeg havde nogle at snakke med og nogle at være sammen med. Såå 

ja. 

Interviewer: Er der så noget du gør, den dag i dag, for at du ikke skal føle dig ensom? Altså er 

dine venskaber vigtige, for at du ikke føler dig ensom? 

Dreng: Ja det er de bestemt! For har du gode venner, kan du altid komme til dem, og så vil de 

gøre sådan at du ikke føler dig alene. Du har altid nogle at snakke med, altid nogle at være 
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sammen med. Så på den måde, så er det vigtigt, men det er også vigtigt at man lærer at kunne 

nyde sit eget selskab, at man ikke er så afhængig af folk. Det er også en vigtig ting.  

Interviewer: Okay! Så har jeg kun ét spørgsmål tilbage til dig. Ved du hvor at du kan søge 

hjælp henne, hvis du skulle føle dig ensom? Og er det noget, som du har benyttet dig af? 

Dreng: Altså øhm. Man kan søge hjælp ved sin familie, ved sine venner eller sin kæreste eller 

sådan noget, og sige at man ikke har det så godt. Der er bare ikke særligt mange som gør det, 

fordi de synes det er lidt flovt  

Interviewer: Jaer, okay! Tusinde tak for at du ville deltage i interviewet! 

Dreng: Selvfølgelig! 

  

 

 

 


