
Frågor till berättelsen om Sara och Kalle

Sara och Kalle, sju år gamla:

A)  Varför förklarar läraren Kalle beteende med att han är kär i Sara? Är det vanligt att bråk 
mellan flickor och pojkars förklaras i termer av kärlek? På vilket annat sätt skulle läraren 
kunna lösa situationen?

B)  Varför placeras just tjejer ut som buffertar mellan stökiga killar? Vad får det för 
konsekvenser för tjejerna att bli utplacerade som buffertar mellan killarna (både kortsiktigt 
och senare i livet)? Vad får det för konsekvenser för killarna? På vilket annat sätt skulle 
läraren kunna lösa situationen? 

Sara och Kalle elva år gamla
A) Är det sexuella trakasserier som Rebecca utsätts för? Varför säger inte Rebecca ifrån? 
Hur kommer det sig att är Sara avundsjuk samtidigt som hon också tycker att Rebecca borde 
säga ifrån? Vad skulle en lärare kunna göra för att lösa den här situationen?

B) Varför gör Kalle som Nils säger fast Zeinab säger nej och han egentligen inte vill? Hur kan 
man förstå att Zeinab säger nej samtidigt som hon skrattar?  Vad säger den här situationen 
om hur ett nej respekteras? Zeinab säger samma kväll ja till att bli ihop med Kalle, påverkar 
det vår syn på huruvida detta är en allvarlig kränkning eller inte? 

C) Vad skulle en lärare/skolan kunna göra för att lösa de här situationerna? 

Sara och Kalle, fjorton år gamla
A) Varför lägger Sara upp en bild på Instagram? Varför kommenterar personer på skolan 
bilden på ett taskigt vis? Tror ni Sara är medveten om att det finns risker med att sätta upp 
en bild av det här slaget på internet? Finns det andra risker än att folk säger taskiga saker. 
Vilka? Vad skulle en lärare kunna göra för att lösa den här situationen? Vad kan vuxna runt 
omkring göra?

B) Varför ”leker” killar dessa typer av maktlekar? Varför tas just bög som exemplet på vad 
man inte ”ska vara”. Tror ni Kalle fortsätter vara vän med Nils efter det här? Vad säger 
”bögtestet” om de normer som finns för hur man ska vara som kille? 

C) Vad skulle en lärare/skolan kunna göra för att lösa de här situationerna? 

Sara och Kalle, sjutton år gamla
A) Hur kommer det sig att Kalle har sex med Sara i den här situationen? Vad kan det finnas 
för anledningar till att Sara inte säger ifrån mer än vad hon gör?  Varför anmäler inte Sara 
våldtäkten?  Tror ni att Kalle förstår att det är en våldtäkt han har utsatt Sara för? 

B) Finns det något i de tidigare historierna (högstadiet –lågstadiet) som kan förklara både 
Kalle och Saras beteende? Tror ni att Kalle hade agerat annorlunda om hans fokus hade 
varit att lyssna efter en signal som betyder ”ja” från Sara istället för ett ”nej”? 


