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De känner alla fyra att det i 
skolan finns en fin gemen-
skap.

– Det känns som att alla är 
välkomna och blir acceptera-
de, säger Gabriella.

Det de inte gillar är att 
skolan har en ganska liten 
budget, och att skolledning-
en prioriterar annorlunda än 
eleverna.

– Jag hade velat ha ett säll-
skapsrum med biljardbord, 
säger Robin lite besviket.

Trots detta är de allihop 
överens om att Ale gymna-
sium är en bra skola, och att 
eleverna får vara med och be-
stämma på en hyfsat lagom 
nivå.

Skolan tar mycket tid
På fritiden spenderar de tid på 
olika saker, men skolarbetet 
tar mycket plats. De hinner 
oftast inte träffa kompisar på 
vardagar, eftersom de då plug-
gar eller jobbar. Men under 
helgen finns det mer tid, och 
då träffar de gärna vännerna, 
pojk/flickvännen, festar eller 
bara tar det lugnt. 

Gabriella extrajobbar på 
Lindex var tredje helg och 
under loven, och trivs med 
detta.

– Jag tycker det funkar jät-
tebra! Det är en härlig stäm-
ning och alla är trevliga, säger 
hon och ler stort.

De andra hade egentligen 
också velat ha ett arbete på 
fritiden, men tycker att tiden 
inte räcker till.

– Men vill man så går ju 
egentligen allt, säger Eric.

Saknar ungdomscafé
Är det något de tycker fattas i 
Ale kommun så är det ett rik-
tigt ungdomscafé. 

– Det vore skönt att slippa 
åka in till stan varje gång man 
skall ta en fika.

 De hade velat ha ett ställe 
för gymnasieungdomar att 
vara på.

– Det känns som att ung-
domsgårdstiden är förbi. Det 
var mer under högstadiet det 

var lite coolt sådär, säger Eric 
och småskrattar. 

De tycker allihop att det 
finns ett bra utbud av sportak-
tiviteter, simhallen är speciellt 
omtyckt. De har inte märkt 
några orättvisor eller diskri-
minering inom sporten i Ale.

Idrotten är ett område där 
ungdomar är jämställda.

Känner sig 
något otrygga

Ingen av dem är rädd när de är 
ute ensamma sent på kvällen, 
men de kan däremot känna att 
det är lite otryggt och obehag-
ligt.

– Man har ju hört om en 
del hemska saker. De kan 
lika gärna hända här i Ale 
som någon annanstans, säger 
Petra.

Eric tillägger att eftersom 
att det inte finns några poliser 
i Ale, drar man sig gärna för 
att gå ute ensam sena kvällar.

Vill se sig 
om i världen

– Efter gymnasiet skulle jag 
jättegärna vilja resa jorden 
runt, och helst till USA, säger 
Eric.

De andra instämmer:
– Jag vill resa till massa kon-

stiga länder, kanske Kenya. 
Det skulle vara kul att se andra 
kulturer, säger Robin. 

Både Petra och Gabriella 
vill resa de med. Men då till 
något land som skiljer sig från 
Sverige, gärna något U-land.

– Jag tycker att det hade 
varit intressant att vara volon-
tär under ett år. Jag vill kunna 
göra något bra för andra män-
niskor.  

De tror alla fyra att det an-
tagligen blir jobb efter gym-
nasiet. De vill dels spara ihop 
pengar till resor, men även 
återfå studiemotivationen 
efter tre tuffa år på gymnasiet. 
Det finns även funderingar på 
att börja plugga direkt på hög-
skolan och utbilda sig så snart 
som möjligt. 

Idag kräver många arbeten 
utbildning på universitetsni-

vå. Har man studerat vidare 
finns det alltid en grund att 
falla tillbaka på.

– Men risken är ju att man 
bara pluggar, tar studielån, 
står i skuld och sedan inte 
gör något speciellt med sitt 
liv ändå, säger Eric.

Robin funderar på att ta 
ett sabbatsår direkt efter han 
tagit studenten:

– Jag vill arbeta utomlands i 
ett år, antagligen som au pair. 
Det skulle vara riktigt roligt! 

Men ingen av dem känner 
för tillfället att de har riktigt 
koll på vad de vill arbeta med 
i framtiden.

Framtid i Ale? 
Ingen av ungdomarna vill bo 
kvar i Ale efter gymnasiet, 
utan känner sig istället lock-
ade av större städer. 

– Göteborg är ett bra alter-
nativ, då är det ju ändå hyfsat 
nära till Ale, säger Petra. 

De kan ändå tänka sig att 
flytta tillbaka till Ale i fram-
tiden, för att stadga sig och 
bilda familj. 

Ale är en bra kommun för 
barn, är de överens om. De 
gillar också att det är nära Gö-
teborg, Alingsås och Trollhät-
tan. Men samtidigt som det 
ligger nära lite större städer 
är det också nära naturen. 

– Man är precis i mitten av 
allt, tycker Gabriella. 

Något de vill förbättra med 
Ale kommun är att man skall 
ordna bättre infrastruktur, 
alltså bättre trafikflöde. De 
tror att trafiken till och från 
Ale kommer att bli mycket 
bättre i och med utbyggnaden 
av järn- och motorvägen. De 
skulle också vilja att det bygg-
des ett större köpcentrum. 

– Man borde sätta Ale på 
kartan lite mer… 

– Ja, visa framfötterna 
liksom, tillägger Petra med 
ett skratt.

Gabriella, Robin, Petra och Eric trivs allihop bra i Ale kommun, men vill inte bo kvar för alltid. 
De vill se sig om i Världen och resa mycket efter de gått ur gymnasiet. 
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Om ungdomarna 
själva får välja

Artikelserie 
av elever från 

Ale gymnasium 
i samarbete med 

Alekuriren.

Eric, Gabriella, Petra och Robin är allihop 17 år och går den 
samhällsvetenskapliga linjen på Ale gymnasium där de trivs mycket bra.


