
Kärleksproblem

Tre ungdomar har skickat insändare till en frågesida. Läs deras inlägg och lös uppgifterna som finns på nästa sida.

Mitt problem är att jag jämt blir kär. Det kan 

räcka att jag ser en gullig kille på bussen för 

att det ska börja pirra. Jag blir också kär i olika 

kändisar trots att jag aldrig har träffat dem. Jag 

är ofta kär i flera samtidigt. Det jag gillar mest 

med att vara kär är att fantisera om hur det 

skulle vara att träffa killen, att gå på bio med 

honom eller att vi ses efter skolan. Jag undrar 

om jag är konstig. Alla mina kompisar är kära 

i killar som går i klassen. Vad ska jag göra? Jag 

vill också prata om killarna jag är kär i 

precis som mina kompisar, men det 

vågar jag inte.

”Pirrig” 12

Jag har ett problem som jag inte kan prata 
med någon om. Jag är själv tjej och är kär i 
en tjej som går i en annan klass. Jag har varit 
kär i henne sedan i höstas, känslan kom 
smygande. Jag blev nästan rädd när jag 
förstod att anledningen till att jag så gärna 
ville vara tillsammans med henne efter 
skolan och att jag jämt tänkte på henne var 
för att jag är kär i henne. Jag är ganska säker 
på att hon inte gillar mig på samma sätt. 
Vi har jätteroligt tillsammans, men jag vågar 
inte berätta om mina känslor för henne. Då 
kanske hon inte skulle vilja vara med mig 
längre. Det är första gången jag är kär på 
riktigt. Vad ska jag göra, kommer jag 
någonsin att kunna berätta för någon om 
mina känslor?

”Undrande” 13

Jag är kär i en tjej i klassen. Vi har gått i samma klass sedan förskoleklass, men helt 
plötsligt en dag när vi jobbade med engelskan tillsammans och hon skrattade, så kände 
jag något i magen. Jag såg henne på ett helt annat sätt. Det var rätt härligt, men också 
ganska jobbigt. Jag blir liksom nervös när vi pratar för jag vill säga roliga saker så hon 
ska skratta. Jag tror att hon kanske gillar mig också. Hon och hennes kompis kommer 
ofta fram till mig och min kompis på rasterna och när vi tittar på varandra brukar hon le. 
Då blir jag röd i ansiktet. Jag vill absolut inte prata om detta med min kompis. Vad ska 
jag göra för att vi ska bli ihop?

    ”Kär” 12
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Resonera kring ungdomarnas kärleksbekymmer genom att skriva 

ett svar till en av dem. Motivera ditt svar.

I ditt resonemang ska du använda minst ett av begreppen i rutan.
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rättJag väljer att skriva till: 

Mitt svar:
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