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Det är en ruskig novem-
bermorgon och idag ska 
vi besöka en åttonde-
klass. Det var länge-
sen vi befann oss i ett 
högstadium och vi har 
ingen aning om vad som 
väntar oss.

Tillbaka till högstadiet. Det 
är en väldig speciell känsla, att 
kliva in i ett högstadium igen, 
tre år sedan vi slutade.Den 
sterila miljön, prat som över-
röstar varandra och många 
minnen som flödar tillbaka 
till en. Det känns nästan som 
att man är 15 igen. Men idag 
ska vi bara iaktta och se vad 
som händer nu för tiden på 
högstadiet. 

Idag ska klassen fortsät-
ta på sitt samtal om vad de 
finner attraktivt hos det mot-
satta könet. Efter att lära-
ren har tagit upp vad lektio-
nen ska handla om så pre-
senterar läraren oss för klas-
sen. Eleverna tittar nyfiket på 
oss och undrar vad vi gör där, 
och vi berättar kortfattat att 
vi kommer från Ale gymnasi-
um och läser journalistik. Vi 

sätter oss ner igen och lektio-
nen rullar på som vanligt. Vi 
märker snabbt att det är ett 
”fnissigt” ämne och vi iakttar 
vad som sägs och görs. Det är 
inte så många som vågar ut-
trycka sina känslor, kanske för 
att vi är närvarande. Det är 
en pratglad klass som snackar 
om det mesta, förutom själva 
ämnet och ibland får lära-
ren säga till dem att dämpa 
sig. Det blir tyst men vi kan 
ändå urskilja ljudet av en mo-
biltelefon. Efter ett litet tag så 
får dem en ny uppgift, att ta 
ställning till en våldtäkt på en 
fest. En mobiltelefon ringer 
men klassen tar ingen notis 
om detta.

En liten tjejgrupp bakom 
oss börjar prata om spanska-
läxan som ska vara inne senare 
idag och efter den konversa-
tionen så slutar dagens SO-
lektion.

Tröttheten sätter in
SO-lektionen som varade i 80 
minuter gjorde eleverna lite 
trötta men med rasten så kom 
energin. Ett par killar snurrar 

en annan elev på ett bord och 
de finner det väldigt lustigt.

Tio minuter har gått och 
NO-lektionen inleds. Vi 
märker att det är en tysta-
re, lite lugnare stämning 
på denna lektion. Pennorna 
förs över anteckningsblock-
en medan läraren pratar om 
kolväten. En trött stämning 
börjar sprida sig i rummet och 
eleverna börjar hänga mer och 
mer över böckerna. 

Efter NO är det lunch, 
äntligen. Dagen har vart lång 
hittills och det ska bli härligt 
med lite mat och återfå ener-
gin. Det är en lugn och har-
monisk stämning som råder i 
matsalen och alla sitter uppde-
lade efter kön, självmant.

En typisk rast
Vi hinner nätt och jämnt ta en 
liten rundtur i skolan innan 
lektionen börjar igen. Mitt i 
vandringen så hör vi ett vrål. 
Det är två killar som är mitt 
uppe i ett slagsmål men vi kan 
inte se ifall det är på riktigt 
eller på låtsas. Vi är osäkra på 
vi ska ingripa men vi bestäm-
mer oss för att låta lärarna ta 
hand om det.Vi går tillbaka 
till uppehållsrummet och vi 
hör hur tjejer pratar om skolan 
och om läxor, medan killarna 
pratar vilt om de senaste tv-
spelen. 

Frågor till eleverna
Vi frågade några killar vad de 
tyckte om rasterna. ”Ingen-
ting” svarar de flesta lite apa-
tiskt. De önskar dock att det 
fanns fem mer biljardbord i 
skolan. De flesta verkar inte 
alls ha tänkt på framtiden 
när vi frågar om den, de vet 
knappt vilket gymnasium de 
ska gå på. 

–Det blir nog Ale gymna-

sium eftersom jag  nog inte 
orkar åka så långt, säger en 
elev.

De sista lektionerna
Snart börjar nästa lektion, 
nämligen engelskan och vi 
beger oss mot klassrummet där 
klassen väntar 
på att läraren 
ska komma. 
Under tiden 
så upptäck-
er vi en ny 
elev i klassen, 
kanske för att 
han försov 
sig. I engel-
skan har klas-
sen fått i upp-
gift att skriva 
om temat musik. Klassen vill 
gärna ta hjälp av datorer till 
musikarbetet och snart vall-
färdar vi mot skolans datasal. 

Vi märker snabbt att det är 
ett stort intresse för datasalen 
och majoriteten av eleverna vi 
frågar tycker att det är skönare 
att arbeta vid en dator än med 
penna och papper. 

Engelskan slutar och efter 
en kort rast så går eleverna in 

på matten. 
Salen är 
en typisk 
NO-sal 
med peri-
odiska sys-
temet på 
väggen och 
massor av 
bägare står 
på tork i 
diskstället. 
Eleverna 

är väldigt pratglada och heta 
diskussioner om vilka som 
ska vara vad i det senaste tv-
spelet uppstår bland killarna. 

Läraren går runt i klassrum-
met och hjälper till med att 
lösa algebra och ekvationer. 
Ju längre in på lektionen vi 
kommer desto mindre matte 
blir gjort och eleverna börjar 
tappa koncentrationen. Elev-
erna slåss om vår uppmärk-
samhet och vi märker att de 
gör sig till när vi är närvaran-
de. Dagen tar slut och det ska 
bli skönt att komma tillbaka 
till gymnasiet imorgon.

En dag med 8C
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