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förord

Varje dag går cirka 60 000 elever, vilket motsvarar ett till två barn 
i varje klass, iväg till skolan med magont. Varför? Jo, för att de är 
mobbade och mår dåligt av att gå till skolan där de blir utsatta för 
kränkande behandlingar och uttalanden.

Med mobbning menar man upprepade kränkningar mot en 
och samma person under en längre tid. Det -nns många olika sor-
ters mobbning: fysisk, psykisk eller verbal mobbning. Vanligast 
är då framför allt verbal mobbning vilket kan handla om taskiga, 
fula och dumma kommentarer. Det -nns aldrig ett skäl till varför 
kränkningar eller mobbning uppstår. Det beror helt på klassitua-
tionen, grupptryck, påverkan från samhället och könsidentitet. 
Alltså är det aldrig den enskildes fel att hen blir mobbad. 

I de 1esta fall har kränkningarna upphört inom några veckor, 
men förskräckligt nog har fyra procent av barn och unga uppgett att 
de har blivit mobbade i 1era månader eller mycket längre. Det mot-
svarar ett barn i varje klass. Att vara utsatt för mobbning är fruk-
tansvärt och kan bland annat leda till låg självkänsla, oro, ångest, 
depressioner och självmordstankar. Ingen ska behöva utstå detta. 
Därför skriver jag nu denna bok till er elever och vuxna. Hoppas 
att ni läser boken och diskuterar frågorna som Rosa funderar över i 
varje stycke. Det -nns även frågor att besvara i slutet av boken.

Försök under berättelsens gång att verkligen sätta er in i Rosas 
situation och uppleva vad hon känner inom sig. Svara på frågorna 
utifrån hennes situation. Jag hoppas också att ingen av er kommer 
att mobba någon, när ni har läst boken. Utan i stället våga ifråga-
sätta om någon annan gör det.
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inledning

Den här berättelsen handlar om Rosa som är elva år och går i 
femte klass. En 1icka med långt blont hår, blå ögon och lite runda 
kinder. Rosa har inga syskon och det saknar hon ibland, men hon 
är van att leka för sig själv hemma. Hennes största intresse är djur. 
Hon älskar alla djur, men speciellt hundar och katter. Hon öns-
kade att hon -ck en hund, en svart lurvig och kramgo hund. Rosa 
tycker mycket om att handla -na kläder. När hon handlar nya klä-
der känner hon sig -n och blir glad, det gillar hon, för annars kän-
des det som om hon aldrig dög, inför kompisarna. På förskolan 
hade Rosa många kompisar och där trivdes hon. När hon sedan 
började i ettan var allt bra ända upp i trean men då hände något. 
Innan dess hade hon ha9 1era kompisar att leka med på rasterna. 
Vad som sedan hände förstod hon inte riktigt just då. Men tjejerna 
i klassen drog sig undan henne på rasterna och även på fritiden 
och hon blev alltmer ensam. Det var väldigt tu: för Rosa och hon 
mådde mycket dåligt av det. Rosa försökte att vara snäll, glad, tyst 
och lite tillbakadragen, men inget hjälpte. De andra tjejerna ville 
inte ha med henne längre på rasterna.

Nu e9eråt har hon förstått att hon ibland gjorde misstaget att 
tycka och tänka lite för mycket själv de första åren i skolan, i stället 
för att fråga de andra vad de tyckte. Då tyckte nog de andra tjej-
erna att hon var en besserwisser och det var ju inte alls hennes 
mening. Hon hade bara spontant sagt vad hon kände och tyckte. 
Det -ck man visst inte göra hur som helst. Det hade hon förstått 
senare. Men då var det försent, då hade mobbningen redan startat. 
Hemma ville hon inte visa att hon inte hade det bra i skolan. Hon 
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spelade alltid glad för mamma och pappa, fast hon o9a var väldigt 
ledsen inombords. Det gjorde så ont där inne i bröstet och i magen 
och det var otroligt jobbigt varje dag då hon måste gå till skolan. 
Men hon höll masken. Samtidigt skämdes ju Rosa för att hon inte 
-ck vara med de andra tjejerna längre. Det kändes så ledsamt. 

Sara hette en tu<, snygg tjej i Rosas klass. Sara hade börjat i 
Rosas klass i trean då hon kom från Växjö, en större stad, till den 
lilla orten där Rosa bodde. Sara var ganska så tu< och kaxig av 
sig. En del andra i klassen gillade det. Men Rosa blev lite rädd för 
henne från första början. Sara blev strax ledaren för tjejgänget och 
den populäraste tjejen bland alla killarna. Sara blev snabbt bästis 
med Lina som gick i samma klass. Lina var också tu< och snygg 
och de var de två populäraste tjejerna i klassen, bland både tjejer 
och killar. 

E9er hand blev Rosa väldigt tyst och väntade på att först få höra 
vad de andra tjejerna i klassen tyckte, innan hon själv sa något. 
Det var ganska jobbigt. Men hon vågade inget annat. Det Sara och 
Lina sa och tyckte, var det som gällde för alla! Det var som en 
osynlig lag för alla tjejerna i klassen. Alla tjejerna >äskade och såg 
upp till Sara och Lina. De var duktiga, kaxiga och snygga. Killarna 
gillade båda två väldigt mycket. De busvisslade när de gick förbi 
på rasterna och gav dem komplimanger titt som tätt. Alla ville 
vara med Sara och Lina men inte med Rosa. Varför blev just de två 
populärast och ledarna i klassen? funderade Rosa.
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1. varför får inte jag vara med?

Jag minns första gången jag blev utfryst av tjejerna i klassen. Det 
var inför lucia-randet i trean. Vi skulle rösta fram en lucia i klas-
sen och vi tyckte alla att det var spännande. Men det hade varit lite 
konstig stämning hela hösten, sedan Sara hade börjat i klassen. Jag 
kände mig redan lite utanför. 

– Vad tycker du är -nast Rosa, en mörkhårig eller en ljushårig 
lucia? frågade Sara mig, när vi skulle rösta fram vem som skulle 
bli lucian. 

Jag blev lite osäker på vad jag skulle svara för jag ville ju svara 
rätt, så att Sara blev nöjd. Det ville ju alla i klassen. Jag undrade 
varför Sara frågade mig om det här? Hon brukade aldrig fråga mig 
om någonting annars? Jag blev rädd och nervös och ville egent-
ligen inte svara alls. Men då tänkte jag på vad mamma hade sagt. 
Hon hade sagt att man inte såg ansiktet så bra på mörkhåriga 
lucior, för då ljuskronan var tänd blev det som en mörk skugga 
på ansiktet, så det var bättre med en ljushårig lucia för då såg man 
ansiktet. Det här hade mamma sagt förra året.

– En ljushårig lucia är nog -nast, tror jag, svarade jag osäkert. 
Jag trodde då, att mammor alltid har rätt. Att jag själv är ljus-

hårig tänkte jag inte alls på. Men Sara trodde naturligtvis att jag 
hade sagt att en ljushårig lucia var -nast, bara för att jag själv ville 
bli vald och hon -ck med sig Lina och alla de andra tjejerna i klas-
sen att också tro att det var så. 

– Har ni hört tjejer, Rosa vill själv bli vald till lucia. Hon tycker 
såklart att hon är -nast och passar bäst. Vad tycker ni andra tjejer 
då? Tycker ni att ljushåriga eller mörkhåriga lucior är -nast? frågade 
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Sara med barsk röst.
Alla de andra tyckte såklart att mörkhåriga lucior var -nare. Då 

försökte jag ändra mig, men se det gick inte alls det. Hade man 
sagt något måste man stå för det, sa Sara. 

Nu skulle jag stra<as för att jag hade gett fel svar. Sara och Lina 
kom överens om att jag skulle vara utfryst i tre dagar. Utfryst be-
tydde att jag inte -ck vara med de andra på rasterna och att ingen 
-ck tala med mig. Jag blev jätteledsen och -ck ont i magen. Men så 
tänkte jag att tre dagar går fort och sedan får jag säkert vara med 
på rasterna igen. Men så blev det inte. 

Det var så det hela började och sedan fortsatte det bara. Det var 
o9a småsaker som jag sa eller gjorde ”fel”, men de andra tyckte att 
det var väldigt stora ”fel” och att jag var dum i huvudet. Jag blev 
utfryst om och om igen, under längre och längre perioder. Till slut 
-ck jag inte vara med i tjejgänget alls, och inte en enda 1icka i hela 
skolan ville vara med mig längre. Jag blev helt ensam. Det var nu 
som jag började må riktigt dåligt. 

Jag ville inte gå till skolan längre. Jag ville vara hemma och slippa 
alla elaka skratt och bråk i skolan. Varför är man tvungen att gå till 
skolan när man är mobbad? Ingen saknade mig ändå om jag var 
hemma och var sjuk, inte ens om jag var sjuk en hel vecka. Så det var 
ändå ingen som såg mig när jag kom tillbaka till skolan. Ingen som 
frågade mig vad det hade varit för fel på mig eller varför jag hade 
varit hemma, inte ens fröken.

Hela tiden försökte jag förstå spelreglerna i tjejgänget. Jag av-
vaktade numera alltid med att ha en egen åsikt, tog inte alls ini-
tiativ till någonting längre. Jag höll alltid med i allt som Sara och 
Lina sa och försökte vara snäll och glad. Men de bara nobbade och 
snäste av mig ändå. För att få känna lite gemenskap på rasterna 
så höll jag mig tyst i bakgrunden och gick några meter e9er tjej-
gruppen och jag skrattade lite när de andra skrattade högt och såg 
lite arg ut när de andra var arga. Jag härmade dem hela tiden. Jag 
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tänkte att då kanske inte andra på skolgården skulle märka att jag 
var utanför. För jag skämdes så för det.

Fast ibland -ck jag faktiskt vara med lite grann. För ibland hände 
det att jag -ck stå och veva långhopprepet, när de andra hoppade. 
Det var kul! Då kändes det nästan som om jag var med och en i 
gänget. Ibland kunde jag även få vara med när de lekte olika lekar 
såsom dunken och kurragömma. Då -ck jag vara den som letade 
e9er de andra. Det var jättekul och det kändes nästan som förr. Men 
gömma mig -ck jag aldrig göra, men det gjorde ingenting. Huvud-
saken var att jag -ck känna lite gemenskap med de andra någon 
gång ibland på rasterna. Fröken i skolan märkte visst ingenting. Det 
tyckte jag var konstigt.
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Jag undrade o9a över varför jag inte -ck vara med? Säkert var det för 
att jag heter Rosa. De andra säger ju att det är ett ko-namn och jag 
har kollat upp det på datorn och så är det. Många kor heter faktiskt 
Rosa. Så det är sant. Kanske är det också för att jag är lite tjock? Det 
har jag jämt varit och det är ju inte populärt hos de andra tjejerna. 
När vi bytte om på gymnastiken -ck jag o9a höra hur ful jag var 
med min tjocka feta mage. Det var det värsta jag visste. Men jag hade 
verkligen försökt hålla igen på sötsaker och bullar sista tiden, men 
oj så svårt det är. Det var ju också min tröst i ensamheten hemma. 
Om jag åt en bulle eller två och drack lite sa9 på e9ermiddagarna i 
min ensamhet, när mamma och pappa jobbade, så kändes livet lite 
roligare just då, just för stunden. Bullar hade vi jämt i frysen. Godis 
köpte jag bara till helgerna, men då köpte jag en stor påse med blan-
dat smågodis och gärna en dricka också. Det var gott på fredags- och 
lördagskvällarna, när jag satt och såg på bra teveprogram. 

Jag ville inte vara äckligt tjock längre, som de andra sa att jag 
var. Därför hade jag börjat springa en runda kring kvarteret där jag 
bodde, nästan varje dag när jag kom hem från skolan, och det kän-
des bra. Jag skulle göra allt som stod i min makt för att försöka gå 
ner i vikt och bli lika smal och -n som de andra 1ickorna i klassen. 
Det hade jag lovat mig själv. 

Sara kallade mig o9a för den feta kossan Rosa och det hatade 
jag att höra. Det tog verkligen på självförtroendet att veta att jag 
hade ett ko-namn och att jag dessutom såg ut som en kossa, som 
Sara och Lina sa. Det tyckte ju alla i klassen, så då måste det ju 
vara så. Varför hade mamma och pappa valt ett ko-namn till mig? 
När det -nns så många -na vackra andra namn och så valde de ett 
ko-namn? Jag undrade om mamma och pappa gillade kor e9er-
som de valde Rosa? Frågade och då svarade mamma att hon älskar 
rosor och därför döpte de mig till Rosa. Det hade inget alls med 
kor att göra, sa hon. Rosor är vackert och luktar gott, därför valde 
vi det namnet, förklarade mamma för mig när jag undrade.




