
KEND DINE GRÆNSER

Hej. Jeg hedder Malik og er 12 år. Der er mange børn, hvor jeg bor, men alligevel kan jeg godt føle 
mig ensom. 
Jeg er ikke helt som andre drenge på min alder. Jeg føler mig tit anderledes og alene, og jeg 
kender ikke så mange, der er interesseret i de samme ting som mig. Min far siger, jeg bare skal 
snakke med andre og få venner, men det synes jeg er svært.

Jeg er meget inteJeg er meget interesseret i fiskeri og ved meget om fisk og andre dyr i vandet. På internettet fandt 
jeg en hjemmeside for lystfiskere, hvor man kan lægge billeder ind, se andres billeder, chatte og 
fortælle om sine oplevelser med at fiske. Det synes jeg er sjovt.

En dag lagde jeg et billede op. Jeg havde fanget en meget stor ørred og fortalte, hvordan jeg havde 
klaret det. Der kom nogle kommentarer fra andre. En, der hedder Karim skrev, at han syntes, det var 
sejt. Det blev jeg glad for og skrev tak. Så lagde Karim et billede op, som jeg kommenterede på. Og 
lige pludselig begyndte vi at skrive sammen.

Nu skriNu skriver vi tit sammen, også på sms. Vi er blevet rigtig gode venner, selvom vi aldrig har set 
hinanden, og selvom Karim er et par år ældre end mig. Vi bor ret langt fra hinanden, men vi har 
aftalt, at vi skal fiske sammen en dag. Jeg har fortalt min familie om Karim. Min far har set mig 
skrive sammen med Karim. Han synes godt om Karim.
Jeg er glad for at have en ven som ham.

Snak sammen med andre om disse spørgsmål til fortællingen

 • Kender du til at have det som Malik?

  • Hvad gør du, hvis du føler dig ensom og mangler nogen at snakke med?

 • Hvordan blev Malik og Karim venner?

 • Hvad synes du om deres venskab?

 • Er det ok at være venner på nettet med en, du aldrig har mødt i virkeligheden?

 • Kan det være et problem at være i kontakt med nogen på nettet, som du ikke kender?

 • Er det en god ide, at Malik har fortalt sin familie om Karim og deres venskab?

 • Fortæller du din far og mor om det, du laver på internettet? Hvorfor/hvorfor ikke?
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