
	  

	  
	  
	  
	  

Kärlek	  
	  
A:  Vill du ha lite mer kaffe? 

B:  Nä, det är bra. Tack. 

A:  Ja… Ha. Är det bra med dig annars? 

B:  Ja, det är bra. Och det är många som tar studenten nu. 

Och… Det är livat här i skolan.  

A:  Ja, verkligen. Men det är så himla dåligt väder idag.  

B:  Mm. Ja, det är lite trist.   

A:  Mm. Hörru, vet du vad jag tänkte på?  

B:  Nej? 

A:  Nej. Jag gick förbi ett par som var här nere. De såg så himla 

kära ut.  

B:  Åh, vad härligt. Sån där ungdomskärlek. 
A:  Ja. 

B:  Mm. Har du varit kär någon gång? 

B:  Ja, nu kom jag och tänka på min första förälskelse. Jag blev 

så där störtförälskad! 
 Det var en sommar och jag var fjorton år och han var 19 så 

det var ju jättestor åldersskillnad. Och direkt när jag såg 

honom och hans jättestora bruna ögon så bara Wow! Kände 

jag – vilken snygging! Dessutom var han jättetrevlig.  

A:  Mhm, gick ni i skolan ihop? 

B:  Nej, nej. Jag bara träffade honom i två veckor för att han var 

kompis med en kompis till mig. 

A:  Okej. 



	  

B:  Och… Aaa, mitt hjärta slog fort, så fort jag såg 

honom. Och eh… jag blev alldeles varm i hela 

kroppen. 

A:  Det var en sån där riktigt förälskelse, eller älskade du 

honom? 

B:  Nej, inte älskade. För det… så djupt blev det aldrig… Jag var 

bara jätteförälskad i honom. Verkligen. Men det är klart att 

det kraschade… för det, blev ju ingenting.  

A:  Blev det inte? 

B:  Han var ju för gammal för mig. Jag var ju bara 14 år. 

A:  Ja… Tråkigt. 

B:  Så det blev faktiskt en… man kan säga att det var en 

olycklig kärlek.  
A:  En olycklig kärlek? Jag tror att det är många som råkar ut för 

olyckliga kärlekar. 

B:  Just i tonåren tror jag att det är vanligt. 

A:  Mmm, absolut.  

	   	  



	  

Nya	  ord	  
	  
	  
	  	  
	  
ta studenten     bli färdig med gymnasiet och få examen 
det är livat full fart, mycket som händer 
himla dåligt mycket dåligt 
trist tråkig 
hörru (kan också uttalas ’hörrö’) 

 vet du vad? 
ungdomskärlek att man är kär när man är ung 
kär man känner stark kärlek för någon och gärna vill vara 

tillsammans med honom eller henne. 
förälskelse plötslig kärlek 
störtförälskad mycket förälskad 
äldersskillnad olika åldrar 
Wow! ett uttryck för någonting som man tycker är häftigt och 

för starka känslor 
snygging en   person som är snygg 
älskade  kände djup kärlek för någon 
kraschade det gick sönder/det höll inte 
tonåren ungdomar i åldern 13-19 år  
 

Fraser	  
	  	  
– Vill du ha lite mer kaffe?           
– Nej det är bra, tack! 
 
– Är det bra med dig annars? 
– Ja, det är bra. 

	  

	   	  
	   	  

	  
	   	  



	  

Uttalsövning	  
	  
ungdomskärlek 

störtförälskad	  

åldersskillnad 

jättetrevlig 

jätteförälskad 

 

 
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Träna på fraserna och uttalet! 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


