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Reflektera och samtala

•
•

Sara och Kevin har blivit kompisar. Kan man bli kompis med någon av andra könet? Vad tycker du?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad skulle du säga till din kompis om du visste att hon var med barn?

 nna är lite orolig över att Sara inte ska ha tid med henne när Kevin kommit in i bilden. Kan du
A
förstå denna känsla? Varför/varför inte?
Varför bör man skydda sig när man har sex?
Vad skulle du göra om du var Anna?
Varför berättar inte Anna för sina föräldrar, tror du?
Skulle du berättat om du var i samma situation?
Finns det någon ungdomsmottagning där du bor? Vet du var den ligger?
Är det bra eller dåligt att det finns ungdomsmottagningar? Vad tycker du?
Varför vill inte Leo ställa upp på Anna när han får veta att hon är med barn, tror du?
Hur verkar Leo vara som person?
Är Sara en bra kompis som berättar om Anna för Kevin? Förklara!
Hur tror du att Anna känner sig efter aborten?
Skulle du förlåta Leo om du var Anna?
Hur tror du att det kommer att gå för Anna och Leo?
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Att göra enskilt eller i par
Välj en av uppgifterna nedan att jobba vidare med.
Uppgift 1
Ta reda på var närmaste ungdomsmottagning finns. Vad hittar du för fakta på ungdomsmottagningens
hemsida? Är det en bra hemsida? Varför/varför inte? Saknar du något på hemsidan?
Uppgift 2
Gör en intervju med din skolsköterska. Fråga vad hon har för tips och idéer till ungdomar när det gäller
preventivmedel o.s.v.
Uppgift 3
Rita en serie på minst åtta rutor som handlar om den händelse som du tycker var mest intressant i
boken. Eller så ritar du en serie om vad du tror kommer att hända med personerna efter bokens slut.
Lycka till med ditt arbete runt boken!
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