
LEKTION 4

SCENARIO 1

DIN VÄN

Din vän har en kontrollerande pojkvän, han skickar ständigt sms och 
håller koll på vad din vän gör. Senast ni var på fest hade pojkvännen 
åsikter om att din vän hade dansat med någon annan. Pojkvännen 
drog med din vän ut i hallen och du smög efter. Det du såg var inte 
kul. Din vän stod tryckt mot väggen och pojkvännen stod jättenära din 
väns ansikte och såg ut att skrika, men tyst... Pojkvännen slog i väggen 
bredvid din vän flera gånger. Det såg otroligt hotfullt ut. Pojkvännen 
drog med din vän ut genom dörren och de kom inte tillbaka. Du stirrade 
på dörren, men blev kvar... 

Tankar som snurrar

Wow, vad arg han var. Men min vän är ju så kär... och det kanske såg lite 
värre ut än vad det var... För det mesta är ju min vän nöjd. Men ändå, 
rätt ofta får jag lyssna och trösta. Nästa gång det händer då säger jag 
till. Men tänk om pojkvännen blir förbannad på mig. Han har ju visat sig 
vara hotfull och aggressiv. Jag struntar i det... jag har ju sett på några 
gånger nu, min väns partner är inte schysst, min vän får inget utrymme, 
det är ju vi som är polare... men hur?



LEKTION 4

SCENARIO 2

SMS-TERROR

Din vän skickar hela tiden textmeddelanden till sin flickvän. Han frågar 
var hon är, vem hon hänger med och vad hon gör. Det är inte bara 
trevliga och kärleksfulla meddelanden. Du har fått en känsla av att din 
vän är helt besatt av henne och svartsjuk. Han vill veta varje steg hon 
tar... Det är inte ok.

Tankar som snurrar

Jag är osäker på om jag kan lägga mig i. Jag skulle inte tycka det va så 
kul om någon la sig i min relation. Men samtidigt, det här är inte okej... 
Han kontrollerar varje steg hon tar. Det kan inte vara bra. Samtidigt vet 
jag att det finns tjejer som tänker att svartsjuka killar verkligen visar att 
den älskar en. Men hans kontrollerande sätt kan lätt glida över i värre 
grejer. Undrar om det finns en risk för att han skulle kunna slå henne? 
Men samtidigt, det är ju många som sms:ar till varandra sjukt mycket. 
Vem är jag att säga när det är för mycket? Om jag lägger mig i så 
kanske han blir arg på mig... Vad ska jag göra?


