
VENSKABER

Hej allesammen!

Jeg er en pige på 14. Jeg har oplevet rigtig 
mange gange at blive kaldt nørd. Det har jo 
været/er et skældsord. Så det er ikke særlig 

rart. Folk kalder mig det, fordi jeg går på 
forfatterskole og fordi jeg går så meget op i 

min uddannelse...

Folk jeg lige har lært at kende, kalder mig 
nørd, når jeg siger, at jeg skriver i min fritid. 

Hvad skal jeg gøre? Jeg vil jo helst ikke stop-
pe mit skriveri. Så har I nogen råd? 

Kh Mig

A

Helt ærligt så kan jeg godt 
forstå din klasse. Du skulle 

tage at få en mere sjov 
interesse for det lyder ret så 
kedeligt det med at skrive 

hele tiden. 
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D

Jeg har et forslag. Du kan 
se om du kan lide det. Måske 

kan du holde det lidt hemmeligt, 
at du skriver, og så kan du begynde 
at lave det samme som de andre i 

klassen. Bare noget af tiden. Fx gå til 
dans eller hvad nu det er de andre 

laver. Når du bliver stor og ikke 
går i skole mere, kan du gå til-

bage til at skrive. Håber du 
kan bruge det :-)
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C

Hej 14 årige pige.
Jeg kan sagtens forstå, at du syntes 
det er træls, at dine venner går og 

kalder dig nørd. Jeg syntes du skal se det 
som positivt, at du er ”nørd”. Det betyder jo 
egentlig bare, at du interesserer dig og ved 
meget om et emne. Man kan være alt fra 

fodbold-nørd til geografi-nørd, you name it! 

Jeg har også planer om at skrive som 
forfatter i fremtiden. Det at du går op 

i skolen er jo ikke et minus. Syntes 
bestemt ikke du skal stoppe 

med at skrive.
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B

Du skal ignorere dem, 
for de er bare nogle, der 

ikke har noget at lave... jeg 
ved hvordan det er, og jeg 

forstår godt, at du bliver lidt 
ked af det, for det er bare 

træls.
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VENSKABER

Jeg har to veninder som ofte mobber 
andre fra klassen, imens jeg tit står 

lidt akavet ved siden af.

Jeg har prøvet at sige fra over for dem før, 
men så bliver de virkelig fornærmede. De 
siger at jeg prøver for hårdt at være sød. 

Nogle gange lader de som om de er mig, 
og siger med babystemme: ”ej lad vær, 

fordi jeg er bare så sød!”

De bliver sure på mig flere gange om da-
gen, og når jeg prøver at sige til dem 

at jeg ikke kan lide det, siger de at 
jeg er selv ude om det. 

Hvad skal jeg gøre?

A

Min mening er, at sådan nogle 
veninder ikke er værd at samle på. Det 

er dem der er helt ude i hegnet, og du skal 
bare blive ved med at være stærk og kæmpe 
for din sag, fordi du har i modsætning til dem 

forstået det at være et godt menneske.

Det, at du tør stå frem og sige dine veninder i mod, 
når de mobber andre, er en stor ting, for det er der 

nemlig desværre ikke mange, der tør. RESPEKT! Fort-
sæt med at kæmpe i mod dem ved at sige, at det 
bare ikke er ok. Tal evt med din klasselærer om at 

sætte kampen mod mobning i fokus. Ellers kan du 
også bare prøve at opsøge nogle af mobbeofrene 

og aftale, at I skal sige til mobberne, når de er 
for hårde. Pas selvfølgelig på, at I ikke selv 

begynder at mobbe, for så er I jo lige 
pludselig ikke bedre selv. Håber 

rådet kunne bruges.

C

Bliv ved med at gøre, som 
du gør... Det viser styrke. Måske 

savner de selv noget omsorg hjem-
mefra, keder sig i skolen eller lign.

Har du en ide om hvorfor de mobber? det 
må dække over noget. Folk der mobber gør 
det ofte for at dække over en ”svaghed” de 
selv bærer rundt på fx søskendejalousi. Jeg 

synes ikke du skal opgive dine veninder...
de må selv opgive dig hvis de ikke kan tåle, 

at ”du er sød” hvis de gør, så find nogen 
andre eller begynd, at gå til noget uden-

for skolen, så du har nogen uden for 
din klasse. Det er sejt af dig, at du 

tør forsvarede dem der har 
det svært:)

B

Jeg syntes at det er rigtig 
synd for dig og sådan skal du 
ikke have det. Jeg syntes at du 
skal finde nogen andre at lege 
med og fuldstændig ignorere 
dem så plejer de at stoppe for 
så er det ikke sjovt mere. Har 

selv prøvet det.

KH Drengen
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D

Sig det til din 
lærer
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