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Om forestillingen 

Hvad sker der, når ens bedste veninde skal være sammen med sin kæreste på ens 

fødselsdag? Når man pludselig skal vide noget om outsourcing i krigsområder for at få lov 

til at være i gruppe med den klogeste i klassen? Når man skal fokusere 100% på sine 

afleveringer i fodboldkampen på lørdag, samtidig med at mormor og morfar kommer til 

fødselsdag med morfars luftstativ, og der er den der kæmpe Yearbook-fest om fredagen?  

Hvad sker der, når alle kommer til at hade én, og ens fremtid virker helt smadret fordi man 

svigter alle og sig selv og alting bare virker helt, sort og tomt og bare vokser og vokser? 

 

Caroline prøver at klare det hele, og hun har styr på det. Det skal nok gå. Det er ikke noget 

problem. Hun kan sagtens. Men hvad sker der egentlig hvis man går ned med flaget, 

allerede inden det er hejst? Hvis man allerede i folkeskolen føler sig stresset af en hverdag, 

man forsøger at tilrettelægge så alle bliver tilfredse? Måske med undtagelse af én selv!  

’Det Går Ned’ er en forestilling om unge og stress, der sætter fokus på at det pres der i 

dagligdagen rammer de unge, unægtelig kan skabe store udfordringer både i skolen og 

derhjemme.  

 

Holdet bag: 

Medvirkende: Matias Hedegård Andersen og Sara Line Møller Olsen 

Dramatiker: Henrik Szklany 

Instrukør: Leiv Arne Kjøllmoen  

Scenograf: Nadia Nabil Korsbæk 

Lydunivers: Johannes Smed 

Lys: Jesper Jepsson  

Dramaturg: Janicke Branth 

Instruktørassistent: Barbara Rousset 

Kostume- og scenografassistenter: Johanne Hornum og Cecilie Ulrikke Poulsen  

Produktion: Teateriet Apropos og Teaterhuset Filuren 
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Introduktion til underviseren  

Kære underviser  

Teaterhuset Filuren og Teateriet Apropos ønsker at udvide teateroplevelsen for de børn og 

unge, der besøger os. Vi ønsker at de får lov til at fordybe sig, og aktivt arbejde med 

forestillingens emner, når de vender tilbage til klasselokalet. Vi vil motivere dem til at 

reflektere over og stille spørgsmål til forestillingens temaer og scenekunstneriske sprog. 

Undervisningsmaterialet er lavet som en del af forberedelsen og efterbearbejdningen i 

forbindelse med teateroplevelsen. Materialet kan med fordel anvendes i Sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab, men man kan også vælge øvelser ud som 

det passer med tid og relevans.  

Igennem materialets både aktive og faglige øvelser vil eleverne kunne gøre sig erfaring 

med:  

- Hvad stress er, og hvad stress kan gøre ved en  

- At være opmærksom på sig selv og sine klassekammerater, og på den måde højne 

trivselsniveauet i klassen 

- Hvordan æstetisk tekst kan gøre eleven opmærksom på vigtige tematikker i 

elevernes egen hverdag, og samtidig vise, at det er okay at tale højt om tingene  

- Erfaringer og redskaber man kan benytte, hvis man føler sig stresset 

- At udtrykke eget forhold til givent emne igennem både tekstfremstilling og åben 

diskussion på klassen 

- Hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig stresset 
 

Materialet er delt op i refleksionsøvelser til anvendelse før forestilling, øvelser til efter 

forestilling der fokuserer på refleksion og klassetrivsel, samt skrive- og analyseøvelser. 

Hertil følger også forslag til opvarmningsøvelser. Materialet er delt op i hhv. et lærer- og et 

elevsæt. Lærersættet er forbeholdt underviseren, og indeholder dybdegående information 

om øvelserne, formål etc., og elevsættet indeholder forsimplede forklaringer af øvelserne 

samt tekststykker, som eleverne kan bruge som rettesnor og materiale, når de 

gennemfører øvelserne.  
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Læringsmål 

Materialet tager udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål for 7.-9. klasse: 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv 

Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevant for unge 

Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet 

 

Dansk 

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog 

Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst 

Eleven kan analysere eget og andres kropssprog 

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog 

Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger/mulige fremtidsperspektiver 

 

Samfundsfag 

Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og 

identitetsdannelse 

 

Drama som valgfag 

Eleven kan fortolke teater- og dramaproduktioner 

Eleven kan iscenesætte et fælles produkt 
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Om stress som tema – øvelser til før forestilling 

Øvelserne er med til at åbne eleverne op for den kommende kunstneriske oplevelse. 

 

Dilemmaøvelse  

Formål: At få eleverne til at træffe nogle hurtige og umiddelbare beslutninger. Tag svarerne op i 

plenum i klassen, og reflekter over disse. Det er vigtigt at lærer pointerer, at der ikke er nogle 

forkerte svar! Spørgsmålene vil klargøre, om eleverne kender til stress. 

 

Fremgangsmåde 

- Ryk i fællesskab borde ud til siden. 

- Lærer forklarer øvelsen for eleverne: 

- Eleverne skal samles på en række midt i lokalet. De præsenteres da for de to 

svarmuligheder: JA eller NEJ, som er henholdsvis den ene og den anden side af 

lokalet. 

- Eleverne skal, når lærer har læst et spørgsmål op, uden at snakke sammen gå til 

den side, der passer til deres valg.  

- Lad eleverne argumentere for deres valg efter hvert udsagn. 

 

 

 

 

SPØRGSMÅL TIL ØVELSEN 
 

• Ved du hvad stress er? 

• Kender du nogen, der har eller har haft stress? 

• Jeg har prøvet at føle mig stresset 

• Er der forskel på at have travlt og være stresset? 

• Har din skole, familie og venner høje forventninger til dig? 

• Det kan være svært at få tid til både venner, skole og fritidsaktiviteter 

• Det er svært at sige nej, selvom man i forvejen har mange opgaver 

• Jeg kender nogle gode måder at slappe af på 
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Refleksionsøvelse: Hvad er det, der går ned? 

Formål: Ved at sætte ord på forventninger til forestillingen og den æstetiske oplevelse, 

inden I sammen skal se ’Det Går Ned’, lukker eleverne sig op for den kunstneriske 

oplevelse. Samtidig bliver eleverne præsenteret for hvad stress er, og gør ved kroppen.  

 

Fremgangsmåde 

- Fortæl kort eleverne om hvad forestillingen handler om: Caroline er en pige, der går 

i 9. klasse. I forestillingen følger vi hendes hverdag, hvor hun forsøger at ytre sit 

bedste i både skolen og til fodbold, og for venner og familie. Til sidst går hun ned 

med stress. 

- Se bagefter videoen ’Hvad gør stress egentlig ved kroppen?’ på klassen. 

- Diskutér i plenum hvad I så i videoen. Tal derefter om, hvad eleverne tror, der sker i 

forestillingen, der handler om Caroline og stress? Tag afsæt i hvad I så der skete 

med kroppen, i videoen om stress, og hvad der påvirkede pigen i videoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK TIL VIDEO 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer-stress-egentlig-ved-

kroppen#!/ 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer-stress-egentlig-ved-kroppen#!/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer-stress-egentlig-ved-kroppen#!/
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Fokus på refleksion og klassetrivsel  
 

Opvarmningsøvelser  

Det er en god idé at starte ud med opvarmningsøvelser, da det er med til at øge elevernes 

opmærksomhed og koncentration. Lærer kan selv vælge, hvilke øvelser de ønsker at 

gennemføre. Der kan evt. vælges to. 

 

 

 

 
 

ØVELSE 1 
 

Ryste kroppen i gang: move that body! 

Formål: Sætter krop og system godt i gang.  

 

Fremgangsmåde 

- Stil jer spredt ud på gulvet. Lærer styrer tid og skift på retning i følgende 

bevægelser. Først den ene vej, så den anden: 

- Rul med skuldrende. 

- Stræk benet ud og drej foden rundt. Skift ben. 

- Ryst hele kroppen igennem. Man må gerne sige lyde imens  

- Stå stille. Massér egne kinder. Lav derefter grimasser. Sig gerne lyde.  

- Stå stille med lukkede øjne og mærk egen krop og vejrtrækning.  

 

 

 

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Ved alle øvelser skal bordene i klassen, i fællesskab, rykkes ud til siden. 
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ØVELSE 2 

Romeo og Julie 

Formål: Let fysisk opvarmning hvor eleverne rystes sammen, arbejder med dramatisk indlevelse, 

og må samarbejde om at fange Romeo og Julie 

 

Fremgangsmåde 

- Stil jer i en cirkel med lukkede øjne. Lærer prikker to elever på skulderen. De er 

Romeo og Julie. Alle der ikke er blevet prikket på skulderen, er de to elskendes 

stridende familier 

- Når lærer siger til, åbner alle øjnene. Derefter skal alle gå rundt og kigge på 

hinanden og ”flirte”. Ikke med fakter og ord, men blot med øjnene. Flirteriet handler 

om at skabe øjenkontakt eleverne imellem.  

- Efter ca. 2-3 minutter klapper læreren i hænderne. De to elever der er Romeo og 

Julie skal da løbe hinanden i møde og kramme hinanden. De to har til ansvar at 

finde deres partner, og resten af eleverne skal som de stridende familier, prøve at 

fange de to, inden de når at kramme hinanden 

(Inspireret af øvelse fra www.nycirkuspåskemaet.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nycirkuspåskemaet.dk/
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ØVELSE 3 
 

Spejløvelse: se din klassekammerat  

Formål: Let fysisk opvarmning. Eleverne bliver opmærksomme på egen og klassekammeraters 

krop, ageren og tilstedeværelse. De lærer at se hinanden, og ikke bare passivt betragte 

 

Fremgangsmåde 

- Eleverne skal finde sammen i par, og stille sig overfor hinanden rundt på gulvet i 

klassen. 

- Når lærer siger START skal eleverne spejle hinanden. Den ene starter med at være 

bevægelsesansvarlig, og den anden skal spejle bevægelserne. 

- Når lærer siger skift, byttes der, og den anden er nu bevægelsesansvarlig. Det 

handler ikke om at udfordre hinanden med hurtige bevægelser, men at være så ens 

som muligt. 

- Lad eleverne prøve at være bevægelsesansvarlig et par gange.  

- Hvis øvelsen går godt, kan lærer supplere med følelser der blev stiftet bekendtskab 

med i forestillingen: tristhed, søvnmangel, glæde, stress. Lad den 

bevægelsesansvarlige kropsliggøre den valgte følelse, og så skal den anden som 

før, spejle bevægelserne. 
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Refleksionsøvelse: Skriv løs & speedtalk  

Denne refleksionsøvelse kræver ikke fysisk opvarmning, men sætter igennem skrift og 

speedtalk eleverne i gang med at tænke over forestillingen, og hvad de har set.  

 

Fremgangsmåde  

- Ryk i fællesskab bordene ud til siden.  

- Lav skriv løs-øvelse i ca. 5 minutter ud fra spørgsmålet: ”Hvad handlede 

forestillingen om?”. Hvis eleverne ikke kan lide at sidde på gulvet og skrive, sørg da 

for at man kan sidde ved bordene, der er rykket ud til siden. 

- Eleverne skal nu lægge sig med ryggen mod gulvet og lukke øjnene. 

- Når lærer siger start, skal eleverne snakke uden stop i ca. 3 minutter, ud fra samme 

spørgsmål som til skriveøvelsen.  

- Saml til slut op i plenum, hvad eleverne har taget med sig fra forestillingen. 
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Samtaleøvelse: Skab en god dialog  
 

 

 

 

 

 

 

Hvad? 

Benjamin og Elias synes det er svært at vide, hvad de skal gøre og sige til Caroline, når de 

ser hun får det dårligt. Det kan være svært at vide, hvad man skal sige til en 

klassekammerat, når man kan se, at personen har det skidt. Man kan blive syg af stress, og 

reagere udadtil f.eks. ved at kroppen ikke virker som den skal, som når Carolines hænder 

ryster, eller når hun begynder at græde foran Elias.  

Denne øvelse skal få eleverne til at tænke over, hvordan man kan reagere, hvis man ser at 

en kammerat, har det skidt, eller er ked af det. Den gode trivsel og godt kammeratskab 

forebygger stress. Øvelsen gennemføres ved at eleverne skal gentænke en samtale 

mellem Caroline og Benjamin, og Caroline og Elias. Det skal ske ud fra stikord, der kan 

hjælpe med at åbne op for den gode samtale, som er udarbejdet af Åben og Rolig, der 

tilbyder kurser til bl.a. stressramte unge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Henvis til Elevark 1. Der medfølger tekstmateriale til 

denne øvelse 

 

Stikord til eleverne 
 

Prøv at spørge Caroline om: 

- Hvad der er galt? 

- Har du haft det sådan her længe? 

- Har du talt med nogen om det? 

- Hvad har du lyst til, at vi gør nu? 

 
 

Vær opmærksom på: 

- Kropssprog. Hvordan er din krop, imens du snakker med 

Caroline? 

- Tempo på din stemme: taler du hurtigt eller langsomt når du taler 

til Caroline, der er ked af det? 

- At anerkende Caroline ved at sige f.eks. ”Det forstår jeg godt” 
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Fortsat samtaleøvelse 

 

Fremgangsmåde 

- Læs scenerne igennem på klassen, og tal om hvordan Benjamin og Elias reagerer 

på Caroline.  

- Præsenter stikordene der hjælper med at skabe en samtale, der er åben, og gør 

den, der er ked af det rolig. 

- Del eleverne i 4 grupper. To grupper får scenen med Elias, to får scenen med 

Benjamin. Eleverne skal skrive deres scene om, så samtalen mellem de to 

karakterer lader Caroline fortælle, at hun faktisk har det dårligt.  

- Lad eleverne vælge to fra deres gruppe til at opføre deres gentænkte scener for 

klassen. Tal om hvordan samtalerne har ændret sig, og om Elias og Benjamin er 

blevet bedre til at reagere over for Caroline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET LILLE BONUS TIP 

Åben og Rolig tilbyder mini-meditationer på deres app ’Åben og Rolig’, 

som er med til at styrke roen i kroppen. Appen er gratis, og kan fås til 

både iPhone og Android. Kan nemt benyttes af både børn og unge. 
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Scener til samtaleøvelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Scene 4: Benjamin og Caroline 

– Benjamin og Caroline er lige 

gået i gruppe sammen til 

projektarbejde 

BENJAMIN: Altså hvis vi nu… 

Du kan måske stå for den 

redegørende del, altså sådan 

hvad 

outsourcing er sådan helt 

generelt, så står jeg for analysen 

af 

markedsføringsdelen? 

 

CAROLINE: Ja? 

 

Benjamin rækker Caroline nogle 

papirer. Hendes hånd begynder 

at ryste, så hun taber papirerne. 

 

BENJAMIN: Er alt i orden? 

 

CAROLINE: Ja ja! Det er bare... 

 

BENJAMIN: Altså jeg tager det 

ikke personligt hvis du hellere vil 

lave noget lidt mere 

jordnært. Det er jo noget af en 

arbejdsbyrde vi skal løfte for at 

få luft under det 

her. 

 

CAROLINE: Tak Benjamin det er 

sødt af dig, men jeg vil altså 

virkelig gerne være i gruppe 

med dig om det her. 

 

BENJAMIN: Vil du? 

 

CAROLINE: Ja!  
 

Scene 13: Elias og Caroline – 

Elias har fulgt Caroline hjem 

efter koncerten. 

ELIAS: Kan du klare den herfra? 

Hallo? Er du okay nu? Jeg tror 

ikke sådan at, altså, jeg tror at du 

skal snakke med nogen, om det 

her. 

 

Caroline nikker. 

 

ELIAS: God bedring, ikke? 

 

CAROLINE: Er det rigtigt det du 

sang? 

 

ELIAS: Hvad? 

 

CAROLINE: Om dig og dine 

venner og sådan? Er det så 

nemt? Har I hinanden så meget 

som du sang det? 

 

ELIAS: Altså, hvad? Ja. Vi er 

der, ikke? Vi er bare os. 

 

Elias aner ikke hvad han skal 

gøre ved det her. Han får en 

SMS. 

 

ELIAS: Jeg skal videre nu. De 

andre, det er ikke fordi altså... Vi 

ses Caroline. God bedring, ikke! 

Hej! 
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Lav egen idébank til selvhjælp 
 

 

 

 

 

Nu har klassen stiftet bekendtskab med stress og Carolines historie. Der er mange måder, 

man kan forhindre stress i at ramme en. Følgende tekst er også i elevsættet:  

 
 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Henvis til Elevark 2. I skal bruge pap, hvis lærer vælger, at der 

skal laves plancher i denne øvelse 

 

Info om stress 

Når du bliver stresset udløser din krop både adrenalin og hormonet kortisol, der gør, at 

du kan klare den stressede situation som f.eks. en eksamen. Men hvis du er stresset 

hverdag, og din krop bliver ved med at producere kortisol, er det rigtig usundt for dig 

og din krop. Du får svært ved at koncentrere dig, har svært ved at huske, bliver træt, og 

dit immunforsvar nedsættes, så stress kan faktisk gøre dig syg. Men, når du får 

krammere, der varer i over 30 sekunder, dyrker motion eller er sammen med de 

mennesker, du holder mest af, udløser kroppen oxytocin, der gør at kortisol forsvinder 

fra din krop. Det betyder, at du får energien tilbage, og bliver glad igen.  

 

Hvad skal denne information bruges til? 

Eleverne skal i grupper komme med idéer til, hvordan man kan slappe af, når man er 

stresset, så man kan få hævet sit oxytocin-niveau igen. Det kan fx være ved at 

præsentere en god måde at planlægge sin uge på, en god sport man kan dyrke eller 

ved at tippe om noget afslappende musik man kan høre. 
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Fortsat ”Lav egen idébank” 

Fremgangsmåde 

- Gennemgå infoteksten med eleverne på klassen. 

- Del grupper med ca. 4 elever i hver gruppe. 

- Lad hver gruppe komme frem til den idé, de gerne vil præsentere for klassen. 

- Lad enten grupperne skrive deres idé op på en planche, som I kan hænge op i 

klassen, eller lad eleverne filme deres forslag. Idéen er, at eleverne altid skal kunne 

finde de gode idéer frem, hvis de oplever, at de er stressede. Hvis I vælger at 

optage budene på film, kan de samles på klassens egen blog. I kan med fordel 

benytte jer af www.blogger.com, hvor man kan lave sin egne blog nemt og gratis. 

- Lad grupperne fremlægge deres idéer for klassen. 

- Til lærer: mind eleverne om at kigge på idéerne, så de husker at bruge dem, hvis de 

bliver stressede.  

(Information om stress er fra DR’s Tema: Hvordan går det? Se: 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer-stress-egentlig-ved-kroppen#!/ 

og https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer-stress-egentlig-ved-kroppen#!/
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie
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Skrive- og analyseøvelser: fokus på univers og forestillingens 

sammenhæng med samfundet 

 

Analyser universet: Scenografi og karakterer  
 

 

 

 

 

 

Hvad? 

I ’Det Går Ned’ bevæger vores karakterer sig rundt i en scenografi bestående af rødlige 

farver. Både scenografien og den måde Caroline bevæger sig på, når hun vakler, falder og 

smelter sammen, er inspireret af den irske kunstner Francis Bacons malerier. Han blev født 

d. 28. oktober 1909, og døde d. 28. april 1992, og er kendt for sine groteske og 

følelsesladede billeder.  

 

Fremgangsmåde 

Del 1: Eleverne skal i grupper analysere indholdet af Bacons kunstværk ’Three studies for 

figures at the Base of a Crucifixion’ fra 1944, og tale om, hvordan det minder om 

scenografien og Carolines bevægelser i ’Det Går Ned’.  

- Del grupper med ca. 4 elever i hver gruppe. 

- Print billedet ud i farve til hver gruppe, som de kan klistre op på en planche. Version 

til udprint er i elevsættet. 

- Lad dem på små stykker pap – svarkort – skrive deres svar ned til spørgsmålene, 

som de kan klistre op ved siden af billedet. 

 

 

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Henvis til Elevark 3. Øvelsen består af to dele. I skal bruge pap 

til plancher og svarkort 
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Fortsat analyse af universet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2: Efter del 1 er løst, skal eleverne analysere fire af karaktererne fra forestillingen. 

Karaktererne har en rekvisit, og eleverne skal finde ud af, hvad rekvisitten giver karakteren 

af betydning, og hvordan karakteren påvirker Caroline.  

- Lad eleverne lave en skitse af de nævnte karakterer med deres rekvisit.  

- Eleverne skal diskutere hvad karakterernes rekvisit betyder, og hvordan karakteren 

påvirker Caroline, og giver hende stress.  

- Eleverne skriver deres svar op på små stykker pap som i del 1, og klistrer skitserne 

af karaktererne og svarene op på samme planche som før.  

- Hæng plancherne op i klassen, og lav en poster-bazar, hvor hver gruppe kan 

præsentere deres analyse over for de andre.  

- Lav en opsamlende diskussion til slut med hele klassen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spørgsmål til billedanalyse 

- Hvad er handlingen i billedet? 

- Hvordan er stemningen i billedet? 

- Udtrykkes der nogle følelser? 

- Kan I genkende scenografien fra Det Går Ned i billedet? Hvordan? 

- Kan I genkende de bevægelser Caroline laver, når hun bliver 

stresset, i billedet? Hvordan? 

 

 

Karakterer til analyse 

- Far. Rekvisit: Konfetti 

- Mathilde. Rekvisit: Kamera  

- Benjamin. Rekvisit: Attachemappe  

- Elias. Rekvisit: Høretelefoner  
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Analyseøvelse: Dig, samfundet og stress 

 

 

 

 

 

Hvad? 

I artiklen ’Unge gør op med stress: Jagten på det perfekte liv er bullshit’, skal elever fra 

Nyborg Gymnasium komme med bud på, hvordan man kan gøre gymnasiet mindre 

stressende.  

I denne øvelse skal eleverne analysere folkeskolen som samfundssituation, og deres 

placering midt i den. De skal bruge aktantmodellen til at gennemføre øvelsen. 

Eleverne skal i deres analyse have fokus på, hvad/hvem der kan være med til at stresse. 

Eleverne skal efter analysen komme med løsninger til, hvordan man kan skabe en mindre 

stresset folkeskoletid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Model: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/aktantmodellen 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Henvis til Elevark 4. Øvelsen består af to dele. I skal bruge pap 

til plancher og svarkort 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/aktantmodellen
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Fortsat: Dig, samfundet og stress 

 

Fremgangsmåde 

- Gennemgå aktantmodellen med eleverne. Introducer dem for konceptet i 

nedenstående artikel: elever der kommer med forslag på at løse stressproblemer. 

- Del grupper med ca. 4 elever i hver gruppe. 

- Grupperne analyserer først skolesituationen med aktantmodellen. De skriver deres 

svar ned. 

- Grupperne diskuterer hvad man kan gøre ved stress i folkeskolen.  

- Lad dem skrive deres løsningsforslag ned på en planche, så de kan præsentere 

dem for resten af klassen. 

- Reflekter i plenum over forslagene efter fremlæggelserne. 

 

 

 

 

I grupper skal elever sætte skoleeleven som subjekt og diskutere: 

- Hvem eller hvad hjælper os med vores skolegang (Hjælper) 

- Hvad gør det svært at være folkeskoleelev i dag (Modstander) 

- Hvad det er man i dag, skal opnå som folkeskoleelev (objekt) 

- Hvem der giver os mulighed for at gå i skole (Giver)  

- Hvem går vi i skole for (Modtager) 
 

 

Spørgsmål til diskussionen kan være: 

- Hvad kan man gøre, for at det bliver mindre stressende at gå i folkeskole/på 

en ungdomsuddannelse? 

- Hvem skal man gå til med sine idéer? Hvem kan skabe forandring? 

 

LINK TIL ARTIKLEN  

’Unge gør op med stress: Jagten på det perfekte liv er bullshit’ 

https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-goer-op-med-stress-jagten-paa-det-

perfekte-er-bullshit 

 

https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-goer-op-med-stress-jagten-paa-det-perfekte-er-bullshit
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-goer-op-med-stress-jagten-paa-det-perfekte-er-bullshit
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Lav et digt 

 

 

 

 

 

Hvad? 

I forestillingen har hovedpersonen Caroline nogle remser hun siger, når hun føler sig 

stresset. Man kan se dem som Carolines digte om stress.  

Eleverne skal nu lave deres egne digte, men i stedet for at handle om hvor dårligt man kan 

få det af stress, skal de handle om, hvordan de får det godt, når de føler sig stressede. Se 

på Carolines remse og Elias’ sang ”Alt Er Guld”, som han synger i forestillingen, for at se 

forskellen på et digt om at have det skidt, og et om hvad der får dig til at have det godt. 

 

 

Fremgangsmåde 

- Gennemgå Carolines remse, og Elias sang. Tal på klassen om indhold og forskel på 

de to tekster. 

- Eleverne skal skrive egne digte, om hvordan de får det godt, når de er nede.  

- Lav en digtfernisering i klassen. Hæng digtene på plancher i klassen, eller tilføj dem 

til idébanken fra tidligere. Lad nogle af eleverne læse deres digte højt for klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

Henvis til Elevark 5. Der medfølger tekstmateriale til 

denne øvelse 
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TEKSTMATERIALE TIL DIGT-ØVELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 1: Carolines remse fra 

koncerten 

gangen 

helt blød 

synker ned 

en bobbel 

om mig 

jeg presser 

jeg kommer ikke ud 

mine arme 

gør ikke det jeg tror 

boblen klæber 

tættere 

tættere 

trykker 

mave 

hals 

fingre 

jeg falder 

min krop 

helt flad ud over gulvet 

noget presser 

noget bliver ved at presse mig 

ned 

hele verdens tyngdekraft 

smadrer ned oven i min krop 

alt braser sammen og jeg er ved 

at kaste op 

men alt sidder fast i mig 

i maven 

i hovedet 

i halsen 

alt sidder fast 
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TEKSTMATERIALE TIL DIGT-ØVELSE 

 

Tekst 2: Elias sang ”Alt Er Guld” 

(forkortet version) 

Vers 1: Stinker af sved 

og jeg 

føler for hårdt 

rammer forbi 

fucking alt er lort 

i griner bare dumt 

mens i 

samler mig op 

gir mig alt 

går fra bund til top 

i mit liv 

 

OMKVÆD 

Alt er evig optur når vi er der 

ingen siger noget 

Os vi brænder hjerter ud i natten 

Alting skinner der er guld overalt 

Det mit liv der skinner 

alt er guld  

alt er guld 

 

Vers 2: Folk de kan råbe 

og slå mig i face 

det rører mig ikk 

mine boys er based 

 

 

 

 

 

 

Verden kan prøve 

kan ikk 

vinde over os 

skinner den væk 

shiner fucking tops 

vinder alt 

 

OMKVÆD 

alt er evig optur når vi er der 

ingen siger noget 

os vi brænder hjerter ud i natten 

alting skinner der er guld overalt 

det mit liv der skinner 

alt er guld alt er guld 

det mit liv der skinner 

 

BRO 

der mange der skriger skriger højt i sig 

selv 

skriger hjælp til skriget det er slået ihjel 

pakket ned 

dybt inde et sted 

men vi råber til hinanden 

råber hjælp når vi falder 

og vi løber og griber når vi hører vi kalder 

 

Det mit liv der skinner 

alt er guld alt er guld 

Det mit liv der skinner 

alt er guld 

alt er guld” 
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Nyttige links til elever 

 

 

- En studerendes opråb om at huske sig selv på, at være menneske, og ikke en 

robot. For så går det galt. Kristeligt Dagblad: https://www.kristeligt-

dagblad.dk/debat/studerendehar-vi-glemtvi-er-mennesker  

 

- En interaktiv tegneserie om hvad stress gør ved dig og din krop: 

https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie  

 

- Beretning fra 19-årig der erfarede stress allerede tilbage i folkeskolen: 

https://www.dr.dk/levnu/tvaers/emma-paa-19-folk-behoever-ikke-forstaa-min-

stress-bare-de-lytter  

 

- Hver fjerde unge føler sig stresset. Linket indeholder tekst og YouTube-videoer, 

hvor unge i 16-24 års alderen sætter ord på at være stresset: 

https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-hver-fjerde-unge-foeler-

sig-stresset 

 

- Mobiltelefoner kan stresse dig. Artiklen indeholder tal fra en undersøgelse om 

unge og deres telefoner: https://www.dr.dk/nyheder/indland/tjekker-beskeder-

hvert-5-minut-mobilen-stresser-unge-piger  

 

- Unge på gymnasiet kommer med løsninger til hvordan vi kan sænke 

stressniveauet på ungdomsuddannelserne: https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-

goer-op-med-stress-jagten-paa-det-perfekte-er-bullshit  

 

- På Headspace kan du læse om stress og høje forventninger. Du kan læse om, 

hvad man kan gøre, hvis man er stresset, og du kan kontakte Headspace, hvis du 

ikke har nogen at snakke med det om: https://www.headspace.dk/temaer/stress-

pres-og-hoejeforventninger  

 

- DR guider til hjemmesider og tricks der kan hjælpe, hvis du føler dig stresset og 

har det svært: https://www.dr.dk/skole/hvor-kan-i-faa-hjaelp  

 

- HVORDAN GÅR DET? Næsten hver fjerde ung føler sig presset og stresset, men 

få taler om det. DR giver ordet til unge for at få de ærlige svar på spørgsmålet: 

’Hvordan går det?’. Del din historie på hvordangaardet@dr.dk og med 

#hvordangaardet 
 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/studerendehar-vi-glemtvi-er-mennesker
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/studerendehar-vi-glemtvi-er-mennesker
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/emma-paa-19-folk-behoever-ikke-forstaa-min-stress-bare-de-lytter
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/emma-paa-19-folk-behoever-ikke-forstaa-min-stress-bare-de-lytter
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tjekker-beskeder-hvert-5-minut-mobilen-stresser-unge-piger
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tjekker-beskeder-hvert-5-minut-mobilen-stresser-unge-piger
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-goer-op-med-stress-jagten-paa-det-perfekte-er-bullshit
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/unge-goer-op-med-stress-jagten-paa-det-perfekte-er-bullshit
https://www.headspace.dk/temaer/stress-pres-og-hoejeforventninger
https://www.headspace.dk/temaer/stress-pres-og-hoejeforventninger
https://www.dr.dk/skole/hvor-kan-i-faa-hjaelp
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Nyttige links til undervisere og forældre 
 

 

 

Både undervisere og forældre kan benytte sig af de links der anbefales til eleverne. 

Yderligere kan der ved f.eks. forældres interesse henvises til:  

- Radioserie ’Børn taler ud’ for de voksne. Tre afsnit der giver indsigt i hvordan vi 

håndterer de unge i stressramte situationer. Fokus på præstation, forandring og 

ensomhed: https://www.dr.dk/radio/p1/boern-taler-ud/boern-taler-ud-1-3-om-

ensomhed-og-stress  

 

- Åben og Rolig-appen. Kan fås til iPhone og Android-telefoner. Indeholder bl.a. 

meditations-lydfiler, der er lette at følge. Søg blot efter ”Åben og Rolig’ 

 

- Børnelæge Karen Tilma fortæller om hvordan stressen i højere grad rammer 

børn, også i folkeskolen: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-boernelaege-

advarer-vi-goer-boern-syge-med-stress 

 

- 10-årige Malthe syg med stress. Læs om og se her, hvordan stressen kan sætte 

sig på barnet: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-10-aarige-malthe-har-

symptomer-paa-stress-jeg-faar-ondt-i-maven-og-har-svaert-ved  

 

- De unge stemples ofte som en ”Mig”-generation, men de prøver blot at leve op til 

samfundets krav: https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-

narcissister-de-er-pressede  

 

- Karakterræset lægger pres på de unge: https://videnskab.dk/kultur-

samfund/derfor-bliver-flere-unge-stressede  

 

- Stress fylder mere på Børnetelefonen: https://bornsvilkar.dk/nyheder/stress-

fylder-mere-pa-bornetelefonen  
 

https://www.dr.dk/radio/p1/boern-taler-ud/boern-taler-ud-1-3-om-ensomhed-og-stress
https://www.dr.dk/radio/p1/boern-taler-ud/boern-taler-ud-1-3-om-ensomhed-og-stress
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-boernelaege-advarer-vi-goer-boern-syge-med-stress
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-boernelaege-advarer-vi-goer-boern-syge-med-stress
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-10-aarige-malthe-har-symptomer-paa-stress-jeg-faar-ondt-i-maven-og-har-svaert-ved
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-10-aarige-malthe-har-symptomer-paa-stress-jeg-faar-ondt-i-maven-og-har-svaert-ved
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-pressede
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-pressede
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-bliver-flere-unge-stressede
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-bliver-flere-unge-stressede
https://bornsvilkar.dk/nyheder/stress-fylder-mere-pa-bornetelefonen
https://bornsvilkar.dk/nyheder/stress-fylder-mere-pa-bornetelefonen
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Side 3 ud af 15

Hvad sker der, når ens bedste veninde skal være sammen med sin kæreste på ens 
fødselsdag? Når man pludselig skal vide noget om outsourcing i krigsområder for at 
få lov til at være i gruppe med den klogeste i klassen? Når man skal fokusere 100% 
på sine afleveringer i fodboldkampen på lørdag, samtidig med at mormor og morfar 
kommer til fødselsdag med morfars luftstativ, og der er den der kæmpe Yearbook-fest 
om fredagen? 

Hvad sker der, når alle kommer til at hade én, og ens fremtid virker helt smadret fordi 
man svigter alle og sig selv og alting bare virker helt, sort og tomt og bare vokser og 
vokser? 

Caroline prøver at klare det hele, og hun har styr på det. Det skal nok gå. Det er ikke 
noget problem. Hun kan sagtens. Men hvad sker der egentlig, hvis man går ned med 
flaget, allerede inden det er hejst? Hvis man allerede i folkeskolen føler sig stresset af 
en hverdag, man forsøger at tilrettelægge så alle bliver tilfredse? Måske med 
undtagelse af én selv! 

’Det Går Ned’ er en forestilling om unge og stress, der sætter fokus på at det pres, 
der i dagligdagen rammer de unge, unægtelig kan skabe store udfordringer både i 
skolen og derhjemme.  

OM FORESTILLINGEN

Matias Hedegård Andersen 
Spiller Elias, Far, Kajsa, 
Benjamin og Mathilde 

Sara Line Møller Olsen 
Spiller Caroline



Benjamin og Elias synes det er svært at vide, hvad de skal gøre og sige til Caroline, når de 

ser hun får det dårligt. Det kan være svært at vide, hvad man skal sige til en 

klassekammerat, når man kan se, at personen har det skidt. Man kan blive syg af stress, og 

reagere udadtil, f.eks. ved at kroppen ikke virker som den skal, som når Carolines hænder 

ryster, eller når hun begynder at græde foran Elias.  

HVAD SKAL I 

Først skal I lave en dialog fra stykket om i grupper. I får en dialog mellem Caroline og 

Benjamin, eller Caroline og Elias. En dialog er en samtale mellem to karakterer.  

Så skal I tilpasse dialogen sådan at den, der spiller Benjamin eller Elias, får spurgt mere ind 

til Caroline. I de to samtaler tør drengene ikke spørge ind. Den der spiller Caroline, skal få 

lyst til at fortælle, hvad der er galt. Brug tipsne fra den grønne boks til jeres arbejde. 

Til slut skal I vise jeres resultat foran klassen, så find ud af hvem der skal spille 

Elias/Benjamin, og hvem der skal spille Caroline. 

I finder jeres dialog på næste side. 

ELEVARK 1
Samtaleøvelse: skab en god dialog

STIKORD TIL DIALOGEN 
Prøv at spørge Caroline om: 

- Hvad der er galt? 
- Har du haft det sådan her længe? 

- Har du talt med nogen om det? 
- Hvad har du lyst til, at vi gør nu? 

 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

- Kropssprog. Hvordan er din krop, imens du snakker med Caroline? 
- Tempo på din stemme: taler du hurtigt eller langsomt når du taler til 

Caroline, der er ked af det? 
- At anerkende Caroline ved at sige f.eks. ”Det forstår jeg godt”

Side 4 ud af 15



DIALOGER TIL SAMTALEØVELSE

Scene 4: Benjamin og Caroline – 
Benjamin og Caroline er lige gået i 
gruppe sammen til projektarbejde. 

 
BENJAMIN: Altså hvis vi nu... Du 

kan måske stå for den redegørende 
del, altså sådan hvad 

outsourcing er sådan helt generelt, 
så står jeg for analysen af 

markedsføringsdelen? 
 

CAROLINE: Ja? 
 

Benjamin rækker Caroline nogle 
papirer. Hendes hånd begynder at 

ryste, så hun taber papirerne. 
 

BENJAMIN: Er alt i orden? 
 

CAROLINE: Ja ja! Det er bare... 
 

BENJAMIN: Altså jeg tager det ikke 
personligt hvis du hellere vil lave 

noget lidt mere 
jordnært. Det er jo noget af en 

arbejdsbyrde vi skal løfte for at få 
luft under det 

her. 
 

CAROLINE: Tak Benjamin det er 
sødt af dig, men jeg vil altså virkelig 

gerne være i gruppe 
med dig om det her. 

 
BENJAMIN: Vil du? 

 
CAROLINE: Ja!  

Scene 13: Elias og Caroline – 
Elias har fulgt Caroline hjem efter 

koncerten. 
 

ELIAS: Kan du klare den herfra? 
Hallo? Er du okay nu? Jeg tror 

ikke sådan at, altså, jeg tror at at 
du skal snakke med nogen, om 

det her. 
 

Caroline nikker. 
 

ELIAS: God bedring, ikke? 
 

CAROLINE: Er det rigtigt det du 
sang? 

 
ELIAS: Hvad? 

 
CAROLINE: Om dig og dine 
venner og sådan? Er det så 

nemt? Har I hinanden så meget 
som du sang det? 

 
ELIAS: Altså, hvad? Ja. Vi er 

der, ikke? Vi er bare os. 
 

Elias aner ikke hvad han skal 
gøre ved det her. Han får en 

SMS. 
 

ELIAS: Jeg skal videre nu. De 
andre, det er ikke fordi altså... Vi 
ses Caroline. God bedring, ikke! 

Hej! 
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ELEVARK 2

Info om stress 

Når du bliver stresset, udløser din krop både adrenalin og hormonet kortisol, der gør, at du 

kan klare den stressede situation som f.eks. en eksamen. Men hvis du er stresset hver dag, 

og din krop bliver ved med at producere kortisol, er det rigtig usundt for dig og din krop. Du 

får svært ved at koncentrere dig, har svært ved at huske, bliver træt, og dit immunforsvar 

nedsættes, så stress kan faktisk gøre dig syg. Men, når du får krammere, der varer i over 30 

sekunder, dyrker motion eller er sammen med de mennesker, du holder mest af, udløser 

kroppen oxytocin, der gør at kortisol forsvinder fra din krop. Det betyder at du får energien 

tilbage, og bliver glad igen. 

Først skal I i grupper komme med idéer til, hvordan man kan slappe af, når man er stresset, 
så man kan få hævet sit oxytocin-niveau igen. Oxytocin er et stof, der gør, at din krop kan 
tage den med ro igen. Man kan f.eks. udløse oxytocin når man krammer i over 30 sekunder. 

Jeres idéer kan fx være at præsentere en god måde at planlægge sin uge på, en god sport 
man kan dyrke, eller ved at tippe om noget afslappende musik man kan høre. 

Så skal I lave et indslag som enten skal filmes eller skrives op på en plakat, så I altid kan 
finde de gode tips og tricks frem fra jer selv og jeres klassekammerater, hvis I føler jer 
stressede. 

Til slut skal I fremlægge jeres idé for resten af klassen. 

Side 6 ud af 15

LAV JERES EGEN IDébank

HVAD SKAL I

I kan kigge på videoen ’Hvad gør stress egentlig ved kroppen’ eller 
kigge på den interaktive tegneserie om stress i kroppen. Sådan kan I 
lære mere om, hvad der sker i kroppen, når man får stress, og hvad 

man kan gøre ved det. 

Video: https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/video-hvad-goer- 
stress-egentlig-ved-kroppen#!/ 

Tegneserie: https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/stresstegneserie



ELEVARK 3

Scenografien og bevægelserne i ’Det Går Ned’ er inspireret af kunstneren Francis Bacons 

malerier. I skal i denne opgave analysere maleriet: Three studies for figures at the Base of 

a Crucifixion fra 1944, og kigge på hvordan det minder jer om, det I så i forestillingen. Der 

er to opgaver på dette ark. 

HVAD SKAL I 

Opgave 1 

I skal starte med at klippe billedet på næste side ud og klistre det op på en planche 

Bagefter skal I svare på spørgsmålene i den grønne boks. Skriv jeres svar ned på små 

stykker pap, og klister dem op på planchen ved siden af billedet: 

ANALyser forestillingens univers og karakterer

1. Hvad er handlingen i billedet? 

2. Hvordan er stemningen i billedet? 

3. Udtrykkes der nogle følelser? 

4. Kan I genkende scenografien fra Det Går Ned i billedet? Hvordan? 

5. Kan I genkende de bevægelser Caroline laver, når hun bliver stresset, i 

billedet? Hvordan?

Side 7 ud af 15

ØVELSEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE



FORTSAT ELEVARK 3
ANALyser forestillingens univers og karakterer

Nu skal I analysere fire af karaktererne fra forestillingen. Hver af karaktererne har 

en rekvisit – en rekvisit er de ting karaktererne bruger på scenen – og I skal tale 

om, hvad rekvisitten betyder, og giver af mening til karakteren. 

Opgave 2 

I skal først lave en skitse af karaktererne med deres rekvisit. Se oversigt i den 

grønne boks. 

Så skal I tale om hvad rekvisitten betyder, og giver af mening til karakteren. Tal 

også om hvad karakterens forhold er til Caroline. Hvordan påvirker karakteren 

Caroline og hendes stress? Skriv som før jeres svar op på små stykker pap. 

Klister jeres skitser op sammen med jeres svar, på jeres planche. 

Til slut skal I fremlægge jeres svar fra både opgave 1 og 2 for klassen

Far 
Rekvisit: Konfetti 

 
Mathilde (Uglyassbitch) 

Rekvisit: Kamera 
 

Benjamin 
Rekvisit: Attachemappe 

 
Elias (musikeren) 

Rekvisit: Høretelefoner  
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BILLED TIL UDPRINT
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ELEVARK 4 
Dig, samfundet og stress: 

analyseøvelse med aktantmodellen

Caroline går ned med stress, blandt andet fordi hun bliver stresset over skolen. I 
skal i grupper analysere folkeskolen som samfundssituation, og jeres placering i 
den, ud fra aktantmodellen. 

HVAD SKAL I 
Svar på spørgsmålene i den grønne boks, og skriv jeres svar ned: 

  

 
 

(Model: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/aktantmodellen)

1. Hvem eller hvad hjælper os med vores skolegang (Hjælper) 
2. Hvad gør det svært at være folkeskoleelev i dag (Modstander) 
3. Hvad det er man i dag skal opnå som folkeskoleelev (objekt) 

4. Hvem der giver os mulighed for at gå i skole (Giver) 
5. Hvem går vi i skole for (Modtager)

ØVELSEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE
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FORTSAT ELEVARK 4 
Dig, samfundet og stress: 

analyseøvelse med aktantmodellen

1. Hvem eller hvad hjælper os med vores skolegang (Hjælper) 
2. Hvad gør det svært at være folkeskoleelev i dag (Modstander) 
3. Hvad det er man i dag skal opnå som folkeskoleelev (objekt) 

4. Hvem der giver os mulighed for at gå i skole (Giver) 
5. Hvem går vi i skole for (Modtager)
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Efter jeres analyse skal I diskutere, hvordan man kan skabe en mindre stresset 

folkeskoletid, så man ikke går ned med stress, som Caroline gør i forestillingen. 

I kan f.eks. tale om emnerne i den grønne boks. Skriv jeres løsningsforslag ned på 

en planche, og tal om dem på klassen: 

SAMTALEEMNER 

Hvad kan man gøre, for at det bliver mindre 

stressende at gå i folkeskole? 

 

Hvem skal man gå til med sine idéer? 

Hvem kan skabe forandring? 

 



ELEVARK 5
Lav dit eget digt

I forestillingen har hovedpersonen Caroline nogle remser hun siger, når hun føler 
sig stresset. Man kan se dem som Carolines digte om stress. 

HVAD SKAL I 
I skal lave jeres egne digte, men i stedet for at handle om hvor dårligt man kan få 
det af stress, skal de handle om, hvordan man får det godt, når man føler sig 
stresset. 

Se på Carolines remse og Elias' sang ”Alt Er Guld”, som han synger i forestillingen, 
for at se forskellen på et digt om at have det skidt, og et om hvad der får dig til, at 
have det godt. Teksterne er på de to næste sider. 

Skriv til slut jeres eget digt. 
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"mine arme  

gør ikke det jeg tror 

boblen klæber" 

- Fra Carolines remse



Tekst 1: Carolines remse fra koncerten

gangen 
helt blød 

synker ned 
en bobbel 

om mig 
jeg presser 

jeg kommer ikke ud 
mine arme 

gør ikke det jeg tror 
boblen klæber 

tættere 
tættere 
trykker 
mave 
hals 

fingre 
jeg falder 
min krop 

helt flad ud over gulvet 
noget presser 

noget bliver ved at presse mig ned 
hele verdens tyngdekraft smadrer ned oven i min krop 

alt braser sammen og jeg er ved at kaste op 
men alt sidder fast i mig 

i maven 
i hovedet 
i halsen 

alt sidder fast 
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tekst 2: elias' sang "alt er guld" 

VERS 1 
Stinker af sved 

og jeg 
føler for hårdt 
rammer forbi 

fucking alt er lort 
i griner bare dumt 

mens i 
samler mig op 

gir mig alt 
går fra bund til top 

i mit liv 

OMKVÆD 
Alt er evig optur når vi er der 

ingen siger noget 
Os vi brænder hjerter ud i natten 
Alting skinner der er guld overalt 

Det mit liv der skinner 
alt er guld 
alt er guld 

VERS 2 
Folk de kan råbe 
og slå mig i face 
det rører mig ikk 

mine boys er based 
Verden kan prøve 

kan ikk 
vinde over os 

skinner den væk 
shiner fucking tops 

vinder alt 

OMKVÆD 
alt er evig optur når vi er der 

ingen siger noget 
os vi brænder hjerter ud i natten 
alting skinner der er guld overalt 

det mit liv der skinner 
alt er guld alt er guld 
det mit liv der skinner 

 
BRO 

der mange der skriger skriger 
højt i sig selv 

skriger hjælp til skriget det er 
slået ihjel 

pakket ned 
dybt inde et sted 

men vi råber til hinanden 
råber hjælp når vi falder 

og vi løber og griber når vi hører 
vi kalder 

 
Det mit liv der skinner 
alt er guld alt er guld 
Det mit liv der skinner 

alt er guld 
alt er guld”
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Gode links om stress, 

og hvor man kan få hjælp

På Headspace kan du læse om stress og høje forventninger. Du kan læse om, hvad man 
kan gøre, hvis man er stresset, og du kan kontakte Headspace, hvis du ikke har nogen at 
snakke med det om: https://www.headspace.dk/temaer/stress-pres-og-hoejeforventninger 

DR guider til hjemmesider og tricks der kan hjælpe, hvis du føler dig stresset og har det 
svært: https://www.dr.dk/skole/hvor-kan-i-faa-hjaelp 

HVORDAN GÅR DET? Næsten hver fjerde ung føler sig presset og stresset, men få taler 
om det. DR giver ordet til unge for at få de ærlige svar på spørgsmålet: ’Hvordan går det?’. 
Del din historie på hvordangaardet@dr.dk og med #hvordangaardet 

Du kan altid kontakte BørneTelefonen, hvis du mangler nogle at tale med, om dine 
problemer eller andet, der går dig på. BørneTelefonen er din telefon! Alle børn og unge kan 
ringe til BørneTelefonen på 116 111. Du kan også chatte med rådgivere derinde fra. Der er 
åbent kl. 11-23 alle dage året rundt (og natteåbent fra 23-02, hvis snakken ikke kan vente 
til dagen efter): https://www.bornetelefonen.dk/  

HVORDAN GÅR DET? 

#hvordangårdet
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