
1. Jeg har det vildt svært i skolen lige nu. Jeg har 
mistet en hel del af mine venner på grund af nogle 
misforståelser. Min ene veninde har blokeret mig og 
min “tætte” veninde har jeg stadig streak og det med. 
Problemet er bare at jeg ikke snakker med min “tætte” 
veninde længere, fordi hun er begyndt at være  
sammen med en anden gruppe.  Jeg føler mig meget 
alene i skolen – og på Snapchat kan jeg hele tiden  
følge med i, at jeg er udenfor. 

3. En af mine veninder er virkelig sød, men der er bare 
nogle ting som fx når vi allesammen er sammen og hun 
skal tage billede til sin story, er jeg ikke med, eller når 
hun tagger pigerne i noget, tagger hun ikke mig. Og 
nogle gange så er de bare sammen, uden at jeg er ble-
vet inviteret, altså de siger det ik engang. Det er sådan 
noget, der kan gøre mig lidt ked. 

5. Mig og min bror har det svært for tiden med vores 
forældre. Hvis min mor finder ud af, at jeg skriver  
med andre, skal hun tjekke hvem det er på de sociale 
medier. Derefter skal hun kigge alle vores beskeder 
igennem for at tjekke at det ikke er en ældre, jeg skriver 
med, som udgiver sig for at være en anden person.  
Jeg vil selv sige, at jeg har styr på hvem jeg skriver med, 
og hvor gamle de er!

2. Jeg føler mig rigtigt ensom, har kun 2 venner, som jeg 
har kendt altid og holder af dem, men har brug for flere 
end de to... jeg ser tit på Snapchat, at alle andre end 
mig er sammen med venner og hygger sig. Jeg ender 
med at blive rigtigt ked af det. Hvad kan jeg gøre?

4. Mine forældre har altid været ret strenge når det 
kommer til telefoner. I dag har de sat sådan en skærm-
pause til på min tlf. fra kl. 7-20. Og jeg kan heller ikke 
ændre på det, fordi de har sat en kode til. Jeg syntes 
ik det i orden, for det jo MIN tlf. De siger det er for at 
passe på mig, men jeg føler, at jeg slet ingen frihed har.  

6. Jeg har et problem, som jeg ingen har at snakke med 
om, jeg har ingen venner. Jeg bliver aldrig inviteret til 
noget som helst længere. I dag spurgte jeg nogen fra 
klassen, om de ville med hjem til mig, så sagde de bare 
at de ikke kunne. Senere ser jeg så på deres my story  
at de alle hænger ud sammen i parken.... jeg skrev så 
på min my story at jeg ville logge ud af Snapchat.  
Det et typisk tegn på at der er noget galt, men ingen 
reagerede...de er alle ligeglade.
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7. I min klasse er vi mange, der gamer. Jeg spiller mest 
Fortnite sammen med et par andre fra klassen, men 
der er en stor gruppe i klassen, der spiller Fifa og de vil 
gerne have mig til at være med. Jeg har prøvet at være 
med et par gange, men jeg synes faktisk, det er meget 
sjovere at spille Fortnite. Derfor har jeg sagt til dem, 
at jeg bedre kan lide det. De disser mig rimelig meget 
og kalder mig taber. Forleden tog de min taske efter 
skole og råbte, at jeg først kunne få den tilbage, når jeg 
kunne fatte, at Fortnite var klamt.   

9. Hej jeg er fuldt afhængig af min telefon.. Jeg kan 
ikke stoppe mig selv med at kigge på den. I mine timer, 
mens jeg spiser og endda om natten. Mine forælder har 
opdaget mig flere gange med min telefon om natten, 
og bliver bare vold sure:(. Min mor er også virkelig af-
hængig af sin telefon, men siger at det er okay men jeg 
forstår det ikke rigtigt..

11. I aftes blev jeg meldt ind i en gruppe på snapchat af 
min bedste veninde, fordi der var nogle der mobbede 
hende. De fortalte hende at hun var grim og fed osv. 
Mig og nogle andre veninder prøvede at få dem til at 
stoppe, men de troede de var seje og blev ved.  

8. Jeg har masser af venner. Men jeg gider bare ikke  
gaming, ligesom stort set alle andre. De andre i min 
klasse snakker hele tiden om det, så derfor er jeg også 
begyndt at spille fortnite. Bare for at have noget at 
snakke med dem om. Altså hvis jeg skulle være 100 
procent ærlig, ville jeg slet ikke gide spille. Jeg er bare 
så bange for, at de andre vil se mig som en taber eller 
at jeg bliver ensom hvis jeg ikke spiller. 

10. Næsten alle på min årgang mobber mig eller 
snakker grimt om mig. Selv hvis jeg sender billede  
af mig til nogen på snapchat, går der ik mere end  
2 minutter og så bliver jeg blokeret. Jeg vil bare  
gerne have at det skal stoppe.

12. Jeg har en YouTube kanal på nettet, hvor jeg poster 
Challenges. jeg får anonyme kommentarer af en  
person, der siger jeg nærmest skal lave livsfarlige ting. 
Jeg prøver at blokere dem men de kommer altid tilbage 
med en ny profil. jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre, 
jeg vil heller ikke være kedelig og ikke gøre det. 
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13. Jeg er mørk i huden, men født i Danmark.  
På snapchat har min klasse en gruppechat. En fra  
min klasse (som har drillet mig før med min hudfarve) 
inviterede en masse vi ikke kendte til chatten.  
De begyndte at sende lydbeskeder og sige grimme ting. 
Min ven og jeg sagde, at de skulle forlade gruppen.  
To fra min klasse begyndte at kalde mig “punker barn”, 
fordi jeg har stort kruset hår. Selvom jeg lod som om 
jeg var ligeglad, så var jeg det selvfølgelig ikke. Jeg har 
også tidligere sagt det til min lærer, da det ikke er første 
gang, men hun tog det vist ikke seriøst. Jeg er rigtig  
ked af det. 

15. Min ven begyndte at drille mig for et stykke tid 
siden. Nu er det blevet til mobning halvdelen af tiden 
syntes jeg. Nogle gange er han sød nok andre gange 
er det bare mobning, jeg tror det er for at se sej ud 
for hans andre venner især på Playstation. Jeg kunne 
ikke lade være med at græde i dag. Jeg har heller ikke 
mange at tale med på Playstation, hvis jeg går fra min 
ven, for det kræver jeg også går fra de andre. Det er 
svært at stoppe med at tale med de søde, men de  
spiller ikke Playstation de spiller på PC. Så jeg bliver 
nødt til at spille med min ven og hans fodbold venner 
som mobber mig tit.  

17. Jeg tænker meget over hvad andre syntes om mig, 
ting jeg gør og siger om det er forkert og det syntes 
jeg gør det svære at være social og være på de sociale 
medier, fx. har jeg svært ved at tage billeder af mig  
selv på snapchat. Men vil egentlig bare gerne snakke 
med de andre og have det sjovt på sociale medier, men 
lader være pga. af jeg syntes det er irriterende at tænke 
så meget over alt ting.

14. Inde på roblox kan man spille en masse forskellige 
spil, som andre folk der spiller har lavet. Der er det her 
spil der hedder adopt me. Og i min klasse er der aldrig 
nogle der driller/mobber med ting. Men det er bare 
såden at alle hader det…Jeg syntes spillet er godt men 
er bange for at blive mobbet med at spille det.

16. Jeg går til håndbold og svømning og kan godt lide 
det. Men i klassen føler jeg mig ikke rigtig med i fælles- 
skabet. De andre piger har tiktok og går meget op i det 
og jeg kan ikke se hvordan det er så spændene. Så de 
kender alle mulige tiktokere som jeg ikke kender og går 
hen og spørger om jeg kender dem men de ved jo godt 
at jeg ikke kender dem og gør det helt store ud af at jeg 
ikke kender dem. Jeg føler mig ret alene.

18. Her forleden sad jeg og kiggede på billeder på en 
andes insta. Jeg kiggede i kommentar feltet og så hvad 
folk havde skrevet. Jeg blev SÅ ked af det og måske 
lidt jaloux, fordi der var 50% piger og 50% drenge der 
havde sendt hjerter og havde skrevet nogle VIRKELIG 
søde ting fx: smukke. Smuksak, dejlige osv…… Jeg synes 
det er svært at være den der aldrig får hjerter og søde 
kommentarer. 
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19. Jeg har lige lagt mærke til at der nogle videoer af 
mig på TikTok og YouTube. Jeg har prøvet at anmelde 
det og alt muligt. Men jeg kan ikke få videoen ned.  
Det har påvirket mit selvværd. Og personen som har 
lagt det op kender ikke koden fordi det var lang tid  
siden. Lige nu er alting fuldstændig håbløs og jeg ved 
ikke hvad jeg skal gøre.

21. Jeg har mødt én på nettet, som jeg meget godt kan 
lide, selvom vi ikke rigtig kender hinanden - har kun 
skrevet over snap og snakket over Messenger. Vi har 
snakket sammen i et par måneder men problemet er 
jeg ikke må skrive med nogen jeg ikke kender for mine 
forældre. Jeg ville have sagt det men er bange for  
de bliver meget sure og har allerede sagt det en af  
gangene og der fik jeg taget min telefon i 2 uger. 

23. 

20. I min klasse er der nærmest en konkurrence om 
hvem der har flest streaks med andre. Og det gælder 
bare om at holde sine streaks - ellers bliver man  
nærmest jagtet og holdt udenfor. Jeg gider ikke sige  
det til de voksne, for de forstår det alligevel ikke. 

22. Hej jeg er 11 år og har haft instagram siden  
sommerferien. Jeg har en privat profil som kun mine 
venner og familie følger, men her på det seneste har  
jeg fået anmodninger fra falske profiler. (tror jeg).  
De har kun fem, seks følgere og ingen opslag og så  
er deres profil med lidt klamme billeder.  Jeg ved ikke 
om jeg skal fortælle det til mine forældre, eller om  
jeg bare skal blive ved med at blokere dem og slette 
deres anmodninger.

24. 
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