
Sara och Kalle

Berättelserna om Sara och Kalle utspelar sig från det att de går i grundskolan och till dess att 
de går i gymnasiet. Vi får i de korta berättelserna följa Sara, Kalle och deras kamrater och ta 
del av olika situationer som de ställs inför.

Sara och Kalle, sju år gamla: 
Det är rast, Kalle tar Saras mössa och kastar den i en vattenpöl. Sara börjar gråta och går till 
rastvakten och berättar vad som har hänt. Rastvakten tröstar Sara med orden: Var inte 
ledsen Sara, du förstår att Kalle är kär i dig, det är därför han kastar din mössa i pölen.

På hissalektionen börjar pojkarna Kalle, Stefan och Muhammed som sitter bredvid varandra 
att kasta papper och slå på varandra med linjaler. Läraren säger suckande till Sara och 
Fatima att byta plats med två av pojkarna, ”så att vi kan få lugn och ro någon gång.”

Sara och Kalle, elva år gamla:
Rebecca går i femman och är den tjej som är först med att ha fått bröst i klassen. Killarna i 
klassen brukar prata om hur snygg Rebecca är och ibland ropar de ord som anspelar på sex, 
efter henne. Sara känner sig avundsjuk för att Rebecca får så mycket uppmärksamhet. Ingen 
av killarna verkar ju vara intresserade av henne. Samtidigt tycker hon att Rebecca är löjlig 
som inte säger ifrån när killarna skriker saker åt henne. 

Det är skoldisco. Kalle tycker att Zeinab är söt och det vet hans kompisar om. Efter ett tag på 
dansen börjar killarna jaga tjejerna med hot om pussar. Nils jagar ifatt Zeinab och håller fast 
henne. Nils säger åt Kalle att ta Zeinab på brösten. Zeinab skriker släpp ”Nej! Släpp mig!” 
men skrattar om vartannat. Kalle känner att han egentligen inte vill men efter ett tag sätter 
han ändå händerna på Zeinabs bröst, samtidigt som hans kompisar applåderar. Då släpper 
Nils Zeinab som springer iväg. Senare på kvällen dansar Zeinab och Kalle och när Kalle 
frågar chans svarar Zeinab ja.

Sara och Kalle, fjorton år gamla: 
Sara gillar att använda sociala medier, hon använder ofta Instagram. En kväll bestämmer sig 
Sara för att lägga ut en bild på sig själv. För att få fler ”likes” sätter Sara på sig ett urringat 
linne som visar spetskanten på hennes BH, lösögonfransar och läppglans. Dagen efter 
sprids bilden på andra sociala medier, och när Sara kommer till skolan hör hon hur folk säger 
spydiga saker om bilden bakom hennes rygg.

En dag när Kalle kommer till skolan så står hans killkompisar i en ring runt skåpen. Nils 
tycker tag i Kalles arm och visar ett suddgummi. ”Skriker du eller säger sluta så är du bög”, 
efter det börjar Nils gnugga suddgummit snabbt mot Kalles arm. Det gör fruktansvärt ont och 
efter några sekunder skriker Kalle högt. Killarna börjar skrika ” Kalle är bög, Kalle är bög!”. 
Senare på kvällen är det flera av killarna som skriver kommentarer om att han är bög på 
Facebook och i andra sociala medier. Det stora brännmärket på armen svider i flera dagar.

Sara och Kalle, sjutton år gamla:  
Det är klassfest hemma hos Muhammed. Sara och Kalle går i samma klass, de är väldigt bra 
vänner men båda känner att de vill vara mer än så, och tror att den andra vill det med. De 
ser fram emot klassfesten och båda hoppas på att det ska vara kvällen när de blir 
tillsammans. Väl på festen har de jätteroligt tillsammans, de dricker öl, dansar och pratar. 



Efter ett tag börjar de kyssas. Kvällen går fort och plötsligt säger Sara att hon ska gå på 
toaletten. Hon känner sig jättefull, allt bara snurrar och hon går in i ett rum för att lägga sig på 
sängen. När Sara har varit borta ett tag berättar klasskompisarna för Kalle att Sara ligger i 
sovrummet. ”Hon vill ha dig, du måste gå in dit! Hon vill knulla fattar du väl!” Kalle går in i 
rummet till Sara och lägger sig bredvid henne. Sara mumlar tyst ”hej”. Kalle är jättekåt, Sara 
är så fin. Han börjar kyssa Sara och tar på henne. När Kalle sätter handen innan för hennes 
kjol och drar ner trosorna, så hör han Sara mumla ”nej”. Men hon gör inget motstånd. Efter 
ett tag genomför Kalle ett samlag. Det är över på några minuter. Sara säger ingenting. Kalle 
drar upp byxorna, ger Sara en puss på munnen och går tillbaka till festen.

Måndagen efter kommer inte Sara till skolan. Kalle som redan på morgonen vaknade med en 
klump i magen börjar få mer och mer ont i magen och han hör konstant Saras ”nej” i 
huvudet. Men visst ville hon väl? Hon gjorde ju inget motstånd, och om hon inte hade velat 
så hade hon väl sagt åt honom ordentligt? Tjejer som säger nej på det sättet Sara sa nej 
menar det väl egentligen inte, det säger väl tjejer bara för att verka svåråtkomliga? Dessutom 
hade de ju hånglat med varandra under kvällen. Kalle vet att Sara ville ha honom. Eller var 
det verkligen så? Han är inte säker längre. När Sara kommer tillbaka till skolan efter en 
vecka undviker hon Kalle. Hon ser inte ens på honom. Sara och Kalle blir aldrig tillsammans. 
De fortsätter inte heller att vara vänner.


