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.dk/bhb
Her kan du give gode råd, stille spørgsmål
eller bare se, hvad andre børn har spurgt om og svaret på.

Jeg kan godt lide BTS (et sydkoreansk band), men det kan 
min klasse ikke. De HADER dem… Jeg er okay med det, men 
synes bare det er megairriterende, at de skal sige så mange 
ting som ikke passer. Og i dag gik de over stregen. De sagde 

“de skal dø”, “de er gay”, “de er kinesere”. Jeg gav dem et 
stop blik, men de grinede bare og stoppede aldrig. Det fik 

mig bare til at føle, at jeg ikke kan stole på dem.

Siger grimme ting om mit yndlingsband

Barn, 13 år
Børn

hjælper
børn
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.dk/bhb
Her kan du give gode råd, stille spørgsmål
eller bare se, hvad andre børn har spurgt om og svaret på.

Vi er 2 piger. Vi hedder K og V, og vi har en bedste drengeven 
i klassen – lad os kalde ham H. Problemet er bare, at rigtig 
mange fra vores klasse tror, at vi er kærester med ham. Og 
det irriterer os rigtig meget, fordi en af os har en kæreste. 
Mig og V og H ser jo hinanden som venner og faktisk også 

søskende. Men jeg er bare VIRKELIG træt af at alle drengene 
og pigerne, tror at vi er kærester med H?? 

De tror at vi er kærester  

Pige, 13 år
Børn

hjælper
børn
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Her kan du give gode råd, stille spørgsmål
eller bare se, hvad andre børn har spurgt om og svaret på.

Jeg er rødhåret, og det får jeg at vide ca. 20 gange om 
dagen. Selv mine bedste veninder griner og driller mig 

med det selvom jeg siger, at jeg hader min hårfarve. Og jeg 
synes ærlig talt ikke det er i orden, for jeg synes sgu ærligt 

selv at mit hår er flot, men jeg ville da ønske, at jeg ikke var 
rødhåret, fordi alle andre fortæller mig hvor grimt det er. 

Hvad kan jeg gøre? 

Drillet med hårfarve   

Pige, 14 år
Børn

hjælper
børn
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.dk/bhb
Her kan du give gode råd, stille spørgsmål
eller bare se, hvad andre børn har spurgt om og svaret på.

Mit problem er, at jeg er den eneste dreng i min klasse, som 
tager initiativ til at være sammen socialt. Alle drenge fra 

min klasse går altid hjem og spiller efter skole. Jeg føler, at 
det er mig der på en måde styrer og holder venskabet. Jeg 
reagerer rigtigt dårligt, med ikke at have været sammen 
socialt i en længere periode, så bliver jeg lidt deprimeret. 

Håber I kan hjælpe. 

Den eneste, der tager initiativ til at være sammen

Dreng, 13 år
Børn

hjælper
børn
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.dk/bhb
Her kan du give gode råd, stille spørgsmål
eller bare se, hvad andre børn har spurgt om og svaret på.

Min veninde og jeg er slet ikke, som de andre i klassen. 
Vi bliver holdt uden for mange ting, fordi de synes, vi er 

kedelige. I klassen har vi kun hinanden. Vi kan lide skolen 
og lærerne. Og vi er bange for, at vi ikke vil føle os tilpas, 

hvis vi flytter skole. Vi har aldrig rigtig haft et godt forhold 
til resten af vores klasse. De disser os tit, siger dumme ting 

til os og bliver ofte sure på os over ingenting. 

To der bliver holdt udenfor resten af klassen 

Pige, 14 år
Børn

hjælper
børn


