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En introduktion till Donnergymnasiet

På Donnergymnasiet har ett kompakt 
schema och ansvarstagande elever 
möjliggjort den karakteristiska 
lektionsfria onsdagen, vilken tillåter 
elever i samtliga årskurser att utveckla 
åtråvärda kompetenser som 
prioritering, planering och 
självdisciplin. Typiskt för skolan är 
också de långa lektionerna, på uppemot 
tre timmar, vilka kan kännas 
överväldigande i jämförelse med 
högstadiet. De allra flesta, om inte alla, 
elever börjar alltjämt inom kort att 
uppskatta fördelarna med att under 
varje lektionspass verkligen kunna gå 
in på djupet och gräva ner sig i ämnet 
som studeras. Självklart är det ingen 
fungerande strategi att sitta med 
monotont arbete timme in och timme 
ut. Därför lägger läraren under varje 
lektion in pauser i arbetet där den ser 
det passa bäst. Dessutom blir 
lektionerna sällan enformiga, då långa 
lektioner tillåter en stor variation av 
arbetssätt under varje enskild lektion. 

För övrigt läggs scheman i mån av 
möjlighet med avsikt att undvika långa 
uppehåll mellan lektionerna. Detta för 
att eleverna ska kunna få ut så mycket 
som möjligt av sin skoltid på 
effektivaste sätt, vilket även är 
fördelaktigt genom att det ger dem 
maximalt förfogande över sina 
tonårsliv.

På Norra Älvstranden, blott ett 
stenkast från Göteborgs hamn, 
ligger en av stadens mest 
ambitiösa gymnasieskolor. Ett 
utbud av utbildningsprogram 
med inr iktning på 
naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, ekonomi 
och musik har gjor t 
Donnergymnasiet till ett andra 
hem för nästan 600 elever som 
av olika anledningar dragits 
till skolan.

Den för staden ikonsiska Eriksbergskranen återfinns på 
promenadavstånd från Donnergymnasiet och är 
dessutom synlig från en del av klassrummen.

Donnergymnasiets lokaler finns 
fördelade över 4 plan, och antalet 
klassrum är ungefär så många att man 
precis hinner lära sig alla salsnamn 
innan studenten. Bland dessa klassrum 
finns speciellt utrustade fysik-, kemi- 
respektive musiksalar, och såklart en 
drös med vanliga klassrum också.

Skolan i sig är långt ifrån gigantisk, 
vare sig det gäller antal elever eller 
volym, men den är inte heller 
pytteliten. Donnergymnasiet är i 
många avseenden en lagom stor skola, 
vilket gynnar en stark sammanhållning 
samtidigt som det inger en känsla av 
liv och rörelse i skolan genom hela 
dagen.

Varje år anordnas diverse evenemang 
och tillställningar på 
Donnergymnasiet. I början av 
höstterminen välkomnas ettorna av 
nollning som anordnas av treorna. När 
det börjar närma sig jul är det dags för 
Donnergymnasiets killer game, som 
oftast varar i några veckor innan en 
vinnare utses. På vårterminen har en 
elev på Donnergymnasiet i stället 
Donner-OS och Donner Out West att 
se fram emot. Under ett skolår 
anordnas också regelbundet andra 
trevliga, om än något mindre 
extravaganta, evenemang som 
exempelvis filmvisningar och Donner 
After School.

Naturligtvis är det mycket mer än vad 
som tagits upp i den här texten som gör 
Donnergymnasiet till vad det är. Det 
som nämnts hittills har främst varit 
konkreta ting, men mycket av skolans 
essens är abstrakt, och därmed mer 
svårbeskrivlig. För att bilden ska bli 
helt komplett måste troligen 
Donnergymnasiet upplevas i person, 
men med det sagt, kan förhoppningsvis 
fortsatt läsning av den här tidningen 
åtminstone ge en fingervisning om vad 
Donnerupplevelsen faktiskt är.





När Donner ligger framför dig

Det är slutet på andra skolveckan, Donnergymnasiet är fylld 
utav nya och gamla ansikten. Som var je skolstar t är den 
första tiden fullspäckad med insparksfester, nollningar och 
att lära känna varandra. Det finns en spänning i luften. 
Vilka vänskaper ligger i framtiden och lurar? Kommer jag 
att hitta en SKAM-romans? Ja, det enda vi kan vara säkra 
på är att när du bör jar gymnasiet ligger det bästa framför 
dig. 

Vissa lunkar fram i korridorerna, redan skoltrötta, medan andra skuttar 
fram mellan klassrummen. Det är inte svårt att avgöra vilka som är nya 
på Donnergymnasiet. Ett av de nya ansiktena på skolan är Edvin 
Redzepovic som går Ekonomiettan.

- Jag är ganska nöjd med mitt skolval, det är som jag 
förväntade mig! Jag är nervös inför nollningen men ser fram 
emot att gå på insparken. 

Nollningen; en skräckblandad för tjusning
Att vara nervös inför nollningen är inte Edvin ensam om. Det är ett 
gemensamt svar bland ettorna vi intervjuar. Skräcken sträcker sig 
mellan linjerna, från Samhällsettorna till Estetettorna. På samma sätt 
som de är nervösa, är de också förväntansfulla. Traditionen handlar ju 
om att skapa en gemenskap på skolan. 

Marlene Sengpiel från SA18 tillhör de nervösa. 

- Ja, jag är nervös inför nollningen. Men 
kommer nog att vara ännu mer nervös på 
plats eftersom jag har hört om så jobbiga 
saker mina kompisar fått göra på andra 
skolor.

Det finns däremot de som lyckas hålla huvudet kallt. 
Exempelvis Ylva Nylund, också från SA18. 

- Nej, inte just nu! Nu ser jag fram emot 
nollningen och tycker att det ska bli roligt att 
träffa andra klasser från skolan. Men kanske 
blir nervös senare. 

570 days of Donner framför sig
Trots den skräckblandade förtjusningen inför 
nollningen ser ettorna fram emot de tre kommande 
åren på Donner. Det pratas om insparken som en 
höjdpunkt. Många verkar även nöjda med den härliga 
atmosfären som finns på Donner, kanske är det den 
omtalade donnerandan som börjar märkas av?

 Donnerandan är ett arv som gått ner genom 
generationer av donneriter. Frågan är; kommer 
ettorna att ta upp stafettpinnen? Vi frågade Ted 
Nyström från EK18.

- Jag vet inte riktigt vad donnerandan är för 
något. 

Men han tillägger:

- Men jag är jättenöjd med skolan! Det är 
exakt vad jag förväntade mig. En fin 
gemenskap.

Även om ettorna inte vet vad Donnerandan är ännu så 
finns den mysiga stämningen på skolan. Inte minst 
bland ettorna!

Intervju



Solen går i moln och plötsligt blir det grått

Här står jag än en gång, precis där jag stått

I samma miljö men med en annan känsla 

Inte längre måste jag med flera lager pensla

Istället fokusera med en och samma färg 

Inte längre se framför mig ett stort, bastant berg

Numera är det bara grus och sand

som lätt sipprar genom fingrarna på min hand

Snart är jag förbi det, efter en lång tid

Eufori och lycka, en inre frid

Dikt



Så Lärde Jag mig Älska Min Kropp
Boken jag läst heter Så lärde jag mig älska min kropp som är skriven av Linda-Marie Nilsson och den 
gavs ut 2018-05-09.

Under högstadiet började hon målmedvetet att gå ner i vikt. Att 
bli smalare kändes som det viktigaste hon någonsin kunde 
uppnå. Kvällar med situps i hennes rum och att avstå från 
lördagsgodiset var några av Linda-Maries nya knep för att 
trimma hennes kropp. Att gå ner i vikt var inte bara något som 
hon gjorde själv utan det var ofta ett familjeprojekt. Det talades 
ofta om att deras nya liv skulle börja och att de skulle göra 
förbättringar i familjen. 

I boken får vi läsa om författaren Linda-Marie och hennes 
uppväxt från självhat till en känsla av kroppspositivitet. Redan 
som liten var Linda-Marie ett större barn och till en början 
uppfattade hon från omgivningen att det var något bra. Redan  
två timmar efter födseln så kunde Linda-Marie lyfta sitt eget 
huvud, vilket inte alls är vanligt för en nyfödd. Den historien 
har hennes föräldrar gladeligen berättat vidare för vänner och 
familjemedlemmar. Med åren märkte Linda-Marie att det blev  
mindre och mindre bra att vara ett storvuxet barn. Kommentarer 
som ?Ska du verkligen äta det där?? från de vuxna i hennes 
omgivning fick henne att ifrågasätta sina val och började tänka 
på hur hon såg ut i jämförelse med andra. Innan hade hon alltid 
ätit fram tills att hon blivit mätt, men nu valde hon att lägga ner 
gaffeln. 

Framförallt handlar boken om hur man ökar sin självrespekt och den 
kommer med konkreta tips på hur en kan börja älska sig själv. Den 
kommer även med tips för föräldrar, om hur de på ett bättre sätt kan 
hantera vikt-och-idealfrågor samt tips på vad man kan göra åt äckliga 
internettroll som sprider kroppshat. 

Jag kom m er  nog ihåg var t  enda 

negat ivt  ord som  någon någonsin sagt  

om  m in vik t  el ler  m in k ropp. 

Just  de negat iva orden kändes allt id 

m ycket  m er  inut i m ig. De var  som  

st ickande knivar  som  skar  sm å sår . 

Var je gång försök t e jag plåst ra om  

dem  på egen hand, ef t ersom  jag 

int e vi l le visa dem  för  någon, 

m en de blev aldr ig r ik t igt  lagade 

m ina sm å k lum piga barnhänder

"

"

Själv tycker jag att detta var en väldigt inspirerande bok, där jag verkligen 
blev tagen av orden. Den känns väldigt personlig, vilket gör att en känner 
sig väldigt delaktig då boken är skriven på ett väldigt intimt sätt. Det är  
viktiga punkter som Linda-Marie Nilsson tar upp i boken som alla kan ta 
del av, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexualitet. Kroppar har alla vi 
människor och det är viktigt att kunna älska dem, precis som de är. 

Något jag fastnade för väldigt starkt var citatet ?tappa inte bort ditt liv 
bara för att tappa vikt?. Det fick en verkligen att inse hur stort inflytande 
en viss typ av kroppsideal sitter inpräntad i oss människor. Det är nästan 
som att det inte är okej att vara något annat än smal. 

Så lärde jag mig att älska min kropp är en bok för alla människor och det är, precis som boktiteln påvisar, 
en självhjälpsbok för att kunna älska sig själv mer. Jag rekommenderar denna bok starkt för att jag tror att 
alla kan lära sig något nytt av den, vare sig om det är att man själv lider av en dålig självbild eller om en 
nära vän eller familjemedlem gör det. 

Inte nog med att man kan öka kunskapen kring kroppspositivitet när man läser denna bok, utan en lär sig 
även om respekt för sig själv och andra. 

Denna boken får av mig 5 av 5 stjärnor.

Josefin Marmorfors

skribent på Donnerbollen

Recension



Jag valde Donnergymnasiet

Skolvalet br ingar de flesta en 
blandad kompott med känslor. Det 
kan kännas spännande, 
skrämmande, roligt, 
överväldigande, hoppfullt och på 
massor av andra sätt. I  hopp om att 
göra någon annans val aningen 
enklare tänkte jag berätta om mitt 
skolval, som föll på 
Donnergymnasiet, och hur utfallet 
av det blev.

I augusti började jag mitt andra år på 
Donnergymnasiets 
naturvetenskapsprogram. Samtidigt som 
det känns som att det har gått väldigt fort 
inser jag, genom att blicka tillbaka på 
mitt första år på gymnasiet, att vi har 
hunnit med förvånansvärt mycket. Första 
gången jag satte mig ner i skolbänken på 
Donnergymnasiet känns också väldigt 
avlägsen, trots att det faktiskt bara var för 
drygt ett år sedan.

Men låt oss ta det från början. Vad var det 
som fick mig att välja just 
Donnergymnasiet av alla Göteborgs 
gymnasium? För det första skulle jag 
vilja rekommendera alla som står inför 
gymnasievalet att, om möjligt, först 
bestämma sig för vilken inriktning som 
verkar mest passande. Det var precis vad 
jag hade gjort. Som en ambitiös person 
som alltid haft ett intresse för matematik 
förstod jag mer eller mindre med 
detsamma att 
naturvetenskapsprogrammet var det 
självklara valet för mig. Jag skulle vilja 
påstå att nästintill vem som helst, 
förutsatt att man sätter sig in i vad som 
skiljer de olika programmen åt, kommer 
få en stor klarhet i vilket program som 
passar en bäst. Jämfört med valet av 
skola är alltså valet av program som regel 
mycket lättare, och eftersom det blir 
lättare att välja skola efter att man valt 

program är det definitivt en god idé att att 
välja program först.

När jag väl hade klart för mig att min 
gymnasietid skulle tillbringas på 
naturvetenskapsprogrammet avsmalnade 
utbudet av skolor en aning. Tillräckligt 
för att jag skulle kunna bestämma mig för 
vilka skolor som jag ville titta närmare på 
under Gymnasiemässan. Ärligt talat 
visste jag inte vad jag skulle förvänta mig 
av Gymnasiemässan, men den visade sig 
vara nyttig för att bilda sig ett initialt 
intryck av de olika skolorna. Från mässan 
tog jag därmed med mig en god 
uppfattning om vilka skolor som var 
värda att besöka på öppet hus, och jag var 
hoppfull om att oavsett vilken skola valet 
tillsist skulle falla på, skulle det bli bra.

Det var under de öppna husen som jag 
kände att jag fick en uppfattning om 
känslan på varje skola. Det går alldeles 
utmärkt att läsa sig blind på information 
om skolorna, men sanningen är att de rent 
innehållsmässigt inte kan vara så olika. 
Det som verkligen särskiljer dem är de 
olika stämningarna som genomsyrar dem. 
De är uppenbarligen svåra att ta på, men 
blir evidenta när man väl besöker 
skolorna. Jag kan tänka mig att de kan bli 
ännu mer uppenbara om man besöker en 
skola under en vanlig skoldag, men 
personligen fick jag aldrig chansen att 
göra det.

Om jag ska vara ärlig så var jag redan 
ganska förtjust i Donnergymnasiet. Bland 
annat på grund av det attraktiva schemat. 
Det som verkligen fick mig att bestämma 
mig var dock känslan jag fick från de 
öppna husen. Jag kan inte riktigt sätta 
fingret på vad det var, men av någon 
anledning kändes helt enkelt 
Donnergymnasiet långt mycket bättre än 
alla andra skolor jag besökte. Valet föll 
därmed på naturvetenskapsprogrammet 
på Donnergymnasiet, och mitt första 
gymnasieår inleddes inte långt därefter.

Om vi återgår till samtiden kan jag 
bekräfta att Donnergymnasiet är en skola 
värd att välja. Det ska poängteras att jag 
de facto inte har erfarenheter av att gå på 
någon annan gymnasieskola, och därmed 
inte med säkerhet kan hävda att 
Donnergymnasiet var ett bra val, men 
samtidigt kan jag inte säga annat än att 
Donnergymnasiet har mött mina 
förväntningar. För att framhålla några 
specifika aspekter förtjänas att nämnas 
lärarna, stämningen mellan eleverna och 
det stora egenansvaret. Dessa tre aspekter 
förtjänar var sin egen behandling, och jag 
tänker att jag börjar med lärarna.

Jämfört med mina erfarenheter från 
grundskolan har relationerna mellan 
elever och lärare på Donnergymnasiet 
varit i en klass för sig. De flesta 
lektionerna känns mycket mer personliga 
än de gjorde på exempelvis högstadiet, 
och det kan egentligen inte tillskrivas 
något annat än lärarna. De allra flesta 
bjuder på sig själva och ger en bild av att 
vara genuina, vilket kanske främst skapar 
en ökad tillit. På något sätt känns det som 
att lärarna också är närmare eleverna. Jag 
tror att det delvis har att göra med att 
skolan är liten nog att man hela tiden ser 
lärare i korridorerna och 
trappuppgångarna, samt att man känner 
igen alla lärare, även om man inte har 
haft någon kurs med dem. En annan 
faktor är utformningen av lärarnas 
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arbetsrum. För det första är det 
fördelaktigt att alla lärare sitter och 
arbetar på samma plan. Det gör att man 
som elev alltid vet var man borde börja 
om man letar efter en lärare. För det andra 
har lärarrummen fönster eller 
fönsterdörrar som gör att eleverna genom 
hela dagen kan se sina lärare arbeta. Även 
om dessa faktorer spontant kanske låter 
obetydliga gör de faktiskt skillnad, och 
motverkar bland annat avskildhet mellan 
elever och lärare.

För att kort och enkelt uttrycka vad som 
gör Donnergymnasiets lärarkår så bra 
skulle man kunna säga att de som regel 
inger känslan av att alltid vilja lyfta 
eleverna så att de ska prestera så bra som 
möjligt. Det har mycket att göra med att 
de är så transparenta som möjligt mot 
eleverna. Prov och examinationsuppgifter 
känns till exempel alltid relevanta, och de 
ordinära lektionerna presenteras alltid som 
tillfällen för att lära sig, och det med den 
tydligt kommunicerade premissen att 
lärande inte alltid är vackert. Enligt min 
mening känns det som ett väldigt bra och 
rättvist system som dessutom går långt i 
att främja elevernas utveckling.

Stämningen mellan eleverna är den andra 
aspekten som förtjänar att specifikt bli 
omtalad. Det brukar talas om den så 
kallade Donnerandan, och kanske ligger 
det någonting i det. Förvisso är att jämföra 
högstadiet med gymnasieskolan lite som 
att jämföra äpplen och päron, men 
eftersom jag inte har några andra 
gymnasieerfarenheter är det helt enkelt 
tvunget till att duga. På Donnergymnasiet 
finns en öppenhet som saknar 

motsvarighet. Det uppstår givetvis alltid 
någon form av grupperingar i klasser och 
på skolor, och Donnergymnasiet är inget 
mirakulöst undantag. Huruvida sådana 
grupperingar är ogynnsamma eller ej låter 
jag vara osagt. Hursomhelst framstår 
sättet som det fungerar på på 
Donnergymnasiet som överlag mycket 
bättre än på andra skolor. Jag har aldrig 
annars upplevt att det med en sådan 
sorglöshet går bra att glida mellan olika 
grupper som på Donnergymnasiet, och det 
är något verkligt speciellt.

Resultatet blir att man erbjuds en slags 
frihet. En frihet som gör det möjligt att 
själv välja i vilken utsträckning man vill 
skriva under på idén om grupperingar. Det 
ger en mer av en individualitet, och lättar 
på begränsningarna som följer med 

frihet och individualism blir det inget 
annat än naturligt att slutligen komma in 
på egenansvar och Donnergymnasiets 
relativt välspelade roll i att distribuera det 
till sina elever. Det är självklart att 
ansvaret för skolan läggs mer och mer på 
eleverna ju högre upp i skolsystemet man 
kommer. På många sätt är det också 
oerhört viktigt att skolorna tar sitt ansvar 
för att eleverna ska få chansen att pröva 
sina vingar vad gäller eget ansvar och 
initiativtagande innan det är dags att möta 
livets riktiga prövningar i en markant 
mindre förlåtande och tillmötesgående 
miljö.

Överlag gör Donnergymnasiet det här på 
ett föredömligt sätt. En mycket rimlig del 
av ansvaret för lärandet läggs över på 
eleverna, samtidigt som skolan såklart 
finns där, och erbjuder hjälp, stöd och 
handledning till den som vill ha det, samt 
så gott det går i den mån som den vill ha 
det. Det allra mest konkreta exemplet är 

konceptet att 
definiera personer 
utifrån deras 
grupptillhörigheter. 
Det här är definitivt 
något som dagens 
samhälle kunde 
gynnas av att se 
mer av.

Nu när jag redan 
kommit in på både 

antagligen den lektionsfria onsdagen, 
vilken också är ett bra exempel. Jag skulle 
dock vilja påstå att alla lektioner också 
genomsyras av, åtminstone möjligheter 
till, ett stort egenansvar för den som är 
beredd att ta det. Självklart finns det 
tydliga, avrådande konsekvenser om man 
som elev inte sköter sitt egenansvar, men 
det är definitivt inte det som framhävs. I 
stället läggs fokus på incitamenten för att 
utveckla sin förmåga till initiativtagande. 
Det är som regel en avsevärt mycket 
bättre strategi för att få människor att göra 
något, och elever är naturligtvis inget 
undantag för den regeln.

Som jag redan nämnt har 
Donnergymnasiet som skola mött mina 
förväntningar. Min förhoppning är att det 
budskapet också har nått fram genom det 

jag har 
berättat om. 
Jag kan inte 
veta om 
Donner- 
gymnasiet 
faktiskt var 
det rätta valet 
för mig då jag 
inte har 
möjlighet att 
veta hur det 

hade blivit om jag valt någon annan skola. 
Det är något som ingen kan veta vare sig 
innan eller efter man gjort sitt val. Vad jag 
kunde veta innan mitt val var dock att den 
skola som jag skulle komma att välja 
obestridligen skulle vara den som jag 
bedömde vara mest passande. Det handlar 
i ett sådant scenario om att lita på sin egen 
slutledningsförmåga. Förhoppningsvis 
visar det sig att ens förväntningar möts, 
och i ett sådant scenario tjänar det inte 
mycket till att börja bergunda om man 
gjorde rätt val. Då är en bättre idé 
troligtvis att uppskatta det positiva man 
kan se i det man har, och förslagsvis börja 
arbeta för att göra så mycket av 
möjligheterna som uppenbarar sig för en 
som det går. Med den inställningen är 
oddsen för att det i slutändan blir bra, om 
inte rentav fenomenalt, övervägande 
fördelaktiga.

Det är något speciellt med stämmningen på Donnergymnasiet. 
Kanske ligger det någonting i den omtalade Donnerandan.

Lärarrummen på Donnergymnasiet har fönster eller fönster- 
dörrar som gör dem mindre avskilda från resten av skolan



Mer  var iat ion på skolm at en!
Det är  så tr ist när  man nästan kan gissa sig fram till vad som blir  ?dagens måltid?. Vi 
behöver  mer  var iation på skolmaten då lunchen är  vad som får  oss att hålla fokuset 
uppe under  långa viktiga lektioner.
Vi går nu i trean och har då gått på Donnergymnasiet 
ett tag. Till en början åt vi mycket i bamba men märkte 
tidigt att det var mycket av samma mat. Det var till en 
början varierande mat men kändes senare som en slags 
?luring? för att få oss att hålla oss till vår egna Donner 
matsal. Men därefter har vi inte sett så mycket annat 
än ris. Riset är nu ett av Donners kännetecken så att 
säga och ofta något som kommer i tanken när man hör 
?Donnergymnasiet?. I en intervju vi gjorde med en 
02:a som stod inför gymnasievalet frågade vi vad dem 
tänkte på när dem hörde ?Donnergymnasiet? och 
svaret vi fick var oftast ?ris? istället för saker som 
?Donnerandan?. Det är dags att göra en förändring.

Dock kan man inte alltid få som man vill med 
maten, skolan har en viss budget att följa vilket är 
fullt förståeligt. Att vi i Sver ige ens får gratis 
skolmat var je dag är något vi borde vara tacksam 
för. Alla pengar kan inte investeras på bättre 
skollunch men man borde i alla fall kunna göra en 
uppgrader ing. Att var iera maten är såklar t viktigt 
att genomföra då vi inte kan äta var iationslös mat 
dag in och dag ut.

Vi intervjuade 20 
ungdomar på 
Donnergymnasiet varav 
15 personer (77%) av 
dessa skulle kunna tänka 
sig att investera 50 
kronor i månaden som är 
taget från klasskassan 
för att utveckla 
skolmaten. Detta i form 
av godare och 
näringsrikare lunch. Om 
man tillämpar denna 
statistik på samtliga 
elever på vår skola med 
ca 500 studerande så 
skulle alltså ungefär 400st 
kunde tänka sig att 
spendera klassens pengar 
på godare måltider.

Slutsatser som kan dras utifrån 
detta är att skollunchen kräver 
förbättring i förhållande till 
variation och kvalite. Om skolan 
lägger vikt på att leverera en 
högre kvalite och variation så lär 
elever konsumera tillräckligt med 
mat för att klara av de långa 
dagarna. Inte nog med det 
resulterar det sannerligen i att 
elever engagerar sig mer till 
studierna och därmed producerar 
bättre resultat. Vi tycker inte det 
är rätt att servera oss en och 
samma maträtt varje dag utan att 
ni tar hänsyn till faktumet att 
många spenderar sina 
lunchraster på andra 
restauranger. Satsa mer på att få 
oss alla nöjda, för en gemensam 
bamba där alla äter och har det 
trevligt.

" Långa dagar kräver fyllda magar"

Med långa undervisningstimmar, med dagar som kan 
sträcka sig från nio till fem, så hinner elever bygga upp 
ordentliga aptiter. Inte nog med det så ägnar sig samtliga 
studenter på Donnergymnasiet hundratals timmar på att 
ta sig till och från skolan. Vi har gjort ytterligare en 
intervju med en klasskamrat som håller med oss helt och 
hållet. Vi ägnar åtminstone 2 hela timmar på bussen för 
att ta oss fram och tillbaks till skolan, ofta längre än så 
om trafikproblem råkar uppstå. Skolan är extremt viktig 
för oss men vi känner att vissa dagar kan vara svåra att 
ta sig igenom då hungern som uppstår försämrar vår 
koncentration rejält.
Nu på senaste har det blivit en liten förändring men vi är 
fortfarande inte helt nöjda. Efter att ha klagat på den 
stora mängden ris i ungefär ett år har det nu börjats 
serveras pasta och om man har tur så får vi ibland lite 
potatis. Men när något av dom ?nya? alternativen 
serveras slutar det oftast på två sätt. Antingen är det slut 
innan man ens kommit fram till maten, eller så är det 

torrt och smaklöst.

Investera mera

Skolmaten på 
Donnergymnasiet anses 
ofta vara billig bland 
många elever. Ständigt 
väljer klasskamrater att 
spendera sina pengar på 
annan mat än det som 
serveras i matsalen. 
Sannegården blir ofta 
utfallet när studenterna ser 
Donners lunchschema. 
Det är intressant att elever 
är villiga att spendera sina 
hårt arbetande pengar på 
något som redan erbjuds 
kostnadsfritt på skolan. Vi 
tyckte frågan var så 
intressant att vi valde att 
intervjua ett antal elever. 

Debatt



Olika liv på dag- och kvällstid

Philip Eld är en kille med många bollar i luften. Under 
dagtid studerar han sista året på ekonomiprogrammet 
på gymnasiet. På kvällstid jobbar han som 
bar tender lär ling som kräver stor t tålamod och hög 
social kompetens. 

En gråmulen dag där solen lyser av sin frånvaro befinner vi oss i 
en av Donnergymnasiets trivsamma grupprum med den blivande 
ekonomen Philip Eld. Han sitter avslappnat i en fåtölj och 
beskriver sig själv med tre enkla ord, nämligen skön, social och 
genuin. 

Efter skoltid ägnar han sina dagar åt sociala medier, sina vänner 
och sitt arbete på den välkända baren och restaurangen O'learys 
som bartenderlärling. Hans dagar präglas därför av stor disciplin 
och mycket social kontakt. Det är inget som han ser som en 
belastning, snarare en möjlighet. Detta på grund av att han 
upplever miljöombyte som en form stresshantering.

?Det handlar helt enkelt om att disponera sin tid, gymnasiet 
är faktiskt på allvar?

Trots att han tar arbetet på största möjliga allvar och uppskattar 
möjligheten att tjäna extra pengar anser han fortfarande att skolan 
är en stor prioritet i hans vardag. 

- Att utbilda sig är en långtidsplanering medan arbetet är ett sätt 
att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna använda sina 
skolkunskaper i verkligheten. Det handlar helt enkelt om att 
disponera sin tid, gymnasiet är faktiskt på allvar.

Han började sitt arbete som diskplockare på O´learys. Efter hårt 
arbete bakom kulisserna såg arbetsledare stor potential och 
befordrade Philip efter endast några månader. Det innebar en 
betydelsefull utmaning med kundkontakt som gett utlopp för 
hans sociala kompetens och en förbättrad 
kommunikationsförmåga. 

Philip har sedan barnsben lärt sig att ta mycket ansvar och 
uttrycker därför att hans stegring av arbetsuppgifter har varit 
mycket berikande och att han i nuläget trivs väldigt bra med sin 
livsstil. 

 

Donnergymnasiet är en friskola med koncept att i 
regel underlätta med lektionsfria onsdagar. Det är en 
möjlighet att kunna avklara läxor och examinationer 
under dagtid. Vilken i sin tur ger ett stort utrymme 
för andra aktiviteter, där jobb är ett populärt sådant 
bland eleverna.

Porträtt

Replik  f rån rek t or  angående skolm at :

Jag tycker att maten är superviktig för alla på skolan - 
för personal såväl som för elever. Jag håller med om 
att det allt id finns förbättring att göra på matfronten, 
och den förbättringen försöker vi göra genom att 
exempelvis ha regelbundna matråd för elever 
tillsammans med Tommy samt satsa mer pengar per 
maträtt än någon annan skola jag varit rektor för. 

Faktum är att vi lägger ungefär 65 procent mer per 
måltid än de skolor jag tidigare varit rektor för. Med 
det sagt, det är otroligt bra att ni som elever är 
delaktiga och intresserade av att utveckla och 
förbättra er skolsituation, det visar på kritiskt 
tänkande och handlingskraft. Kom till matrådet som 
Tommy arrangerar i höst, så fortsätter vi dialogen 
där! 

/ /  Pernilla Liljeberg, rektor



Aldrig igen. Aldrig kommer jag utsätta mig för detta. Hjärtat bultar och hon börjar få panik. Dörren plingar till och där står 
han. Plötsligt har Felicia ingen puls. 

Felicia är allt annat än bra på att skaffa nya relationer. Hon är en väldigt trygg och tillbakadragen kvinna som gillar saker som 
de alltid har varit. Att gå med på en blinddejt är det sista hon skulle kunna tänkas göra, men idag händer det. Felicias 
lillasyster Angelica har länge pratat om att det är dags för Felicia att skaffa sig en partner. Jobbet har helt enkelt kommit 
ivägen för Felicia och hon har känt att hon inte haft tid eller ork att ge sig ut i dejtingvärlden. Dock har fredagskvällarna med 
hennes 5-åriga labrador Susie börjat kännas ganska tråkiga. Allt utbud på skräckfilmer i Netflix är färdigkollat och serierna 
hon följer har för tillfället säsongsuppehåll. 

När Angelica en dag kom förbi en lördagsmorgon och säger att hon träffat ett kille som skulle passa Felicia  perfekt, så kunde 
Felicia inte gömma sin nyfikenhet. Dejten skulle redan äga rum dagen efter på söndagen. Allt var bestämt och de skulle mötas 
upp på Condeco vid Domkyrkan klockan 14 för en kopp kaffe. Chockat hör Felicia sig själv säga att det låter som en 
toppenidé utan att ens fråga hur gammal den här mannen är, vad han heter eller hur han ser ut. Det behövdes dock inte för så 
fort Felicia sagt ja till blinddejten så började Angelica pladdra på om honom. Hon berättade att han heter Jens och jobbar inom 
media, är två år äldre än Felicia, dvs. 31 år gammal och kommer ursprungligen från Luleå. Han är 185 cm och är väldigt stilig. 
Felicia blir alldeles rosa om kinderna. Hon tycker han låter jättesexig. Hennes tankar avbryts av att Angelica fortsätter prata 
med sitt stora engagemang och höga tonläge.

- Självklart har jag berättat lite om dig för Jens då såklart, så att han kan känna igen dig på cafét imorgon. Du ska ta på dig     
den där röda klänningen som framhäver dina kurvor på det där cheekiga sättet du vet.

- Jaså du har bestämt allt du, säger Felicia och skrattar till.

- Ja såklart jag har! Du måste se bra ut och du skulle aldrig valt den klänningen om du fick välja själv! Jag känner dig Felicia 
och jag måste se till att utmana dig lite. Du har blivit alldeles för hemmastadd här och du måste verkligen ut! Han är precis 
lika dan den där Jens?  Jag sa till honom att klä upp sig lite och han sa att han skulle ha på sig en rosa fluga så att du kan 
känna igen honom. Jag har inte visat någon bild på dig eller så och du kommer inte heller få se någon bild på honom heller så 
försök inte!

Dagen är nu kommen och tiden är inne. Felicia sitter på ett café och dricker vatten i väntan på Jens. Hennes händer är svettiga 
och hon måste torka av sig på klänningen gång på gång. Felicias tankar är överallt. Aldrig igen. Aldrig kommer jag utsätta mig 
för detta. Hjärtat bultar och hon börjar få panik. Dörren plingar till och där står han. Plötsligt har Felicia ingen puls. Hon 
stirrar blint på honom och tappar nästan hakan. Han är en riktig drömhunk, men ser verkligen rolig ut med den rosa flugan 
runt halsen. Ett leende möter Felicia och hon blir lugn. Den långa mannen med vågigt mörkbrunt hår går mot Felicia medan 
hon ställer sig upp för att hälsa. Hennes hand sträcker sig fram som om den vill ge mannen en high five helt utan förvarning 
och pang så flyger Felicias vattenglas rakt på honom. Precis i samma stund som glaset lyfter, backar Jens och krockar med 
servitrisen som har händerna fyllda med disk. En snabb blick och bak och en ursäkt upprepad fem gången och sedan fastnar 
hans ögon på Felicias. Deras kinder har blivit lite röda och de faller i skratt. Kanske blir det en bra dejt trots allt. 

Blinddej ten

Novell



Tommys predikan
Som ungdom kan det vara svårt att hitta sig själv, veta 
var man passar in och vem man vill vara. Stress och 
ångest är något de flesta måste ta itu med och relationer 
till vänner, partners och familj kan krångla till tillvaron. 

Det viktigaste för att ha en bra relation till livet är att 
förstå att du skapar allting. Ingen annan kan kontrollera 
dig och hur du tänker och hur andra påverkar dig. Alla 
människor utstrålar någon sorts signaler till omvärlden, 
detta sker hela tiden även när vi själva inte aktivt är 
medvetna om det. Allt du utstrålar påverkar 
människorna runt omkring dig mer än vad du tror, men 
alla signaler du skickar har även en grund inom dig. 

Relationen andra har till dig speglar ofta relationen du 
har till dig själv. Om omvärlden inte behandlar dig med 
respekt är ofta grunden till det att du inte respekterar 
dig själv. Många är bra på att bygga upp fasader och 
murar om sig men signalerna vi ger till varandra 
kommer ofta igenom ändå. Om du behandlar dig själv 
bättre på ett mer omhändertagande sätt kommer andra 
också göra det. Man måste komma ihåg att man själv är 
ens eget centrum utan att uttrycka det på ett själviskt 
sätt. Vi blir konstant utsatta för möten med människor 
och relationer till andra. Relationer kan vara fantastiska 
men andra kan vara utmattande. En viktig sak är att 
själv ta reda på vilka personer som ger en energi i 
stället för att ta energi. 

Omger du dig med människor som ger dig energi 
kommer du kunna se positivt på saker eftersom du hela 
tiden har någon som lyser upp tillvaron. Dock så kan vi 
inte alltid undgå att vara med människor som i stället 
sänker oss. Detta kan vara familj, folk i skolan/jobbet 
eller andra som finns i din närhet. En sak som är viktigt 
att tänka på då är att ni alltid är två. Om den andra 
personen inte gör dig glad så får du se till att du trivs i 
din egen tillvaro så du kan ge dig själv den positivitet 
du behöver. 

Relationen till dig själv är konstant och inget man kan 
fly ifrån. Därför är det ytterst viktigt att man trivs med 
sig själv. Att kunna spendera tid ensam är lika viktigt 
som att kunna spendera tid med andra. Unna dig saker 
och gör saker du tycker är kul. Relationen till dig själv 
är som ringar på vatten. Gör du någor roligt och 
givande kommer du troligtvis vilja fortsätta med det 
och sprida ringarna längre och längre ut. Se ringarna 
som din fasad som du har byggt upp som du kan putta 
längre och längre bort med tiden medans du bygger 
upp självrespekt, självkänsla och börjar prioritera dig 
själv. Efter ett tag försvinner ringarna på vattnet och 
fasaden eftersom den inte längre behövs. Du kan klara 
dig i ett umgänge du inte tycker om utan en mask för 
att dölja din osäkerhet eftersom du trivs i ditt eget 
sällskap. Allt du gör har en bumerangeffekt. Positiva 
handlingar ger positiva konsekvenser, likaså ger 
negativa handlingar negativa konsekvenser. Vi alla har 
ett aktivt val om hur vi vill leva och ingen annan kan 
kontrollera det.

Startskottet har nu gått för årets entreprenörer på 
Donnergymnasiet och idéerna har börjat flöda i 
skolans korridorer. Det vankas nya produkter och 
tjänster tillgängliga på marknaden som representerar 
Donnergymnasiet. Nu väntar ett spännande läsår med 
tävlingar och potentiella framgångar som ni har 
chansen att följa. Möjligheterna är många och 
förhoppningarna är stora. Våra senaste försök har 
tyvärr inte nått hela vägen fram till alla de fina priser 
som erbjuds, men kanske är det vår tur i år? 

Håll utkik efter årets UF-företag

Vad är UF? 
Entreprenörskap och företagande är ett tillfälle att 
få applicera teori i praktiken och prova på att 
starta ett företag under de gymnasiala studierna. 
Det är en lärorik och utmanande kurs som är 
valbar för samtliga program på Donnergymnasiet.

Porträtt



Stenbocken: 22 december - 19 januari
November är en stressig men din ambition gör att du kommer klara det galant.  En viktig person 
väntar på dig i slutet så ta mod till dig och våga ta plats trots att stenbocken ofta är blyg och 
tillbakadragen. Ett tips är att inte sluta visa lojalitet för dina äkta vänner!

Vattumannen: 20 januari - 18 februari
När andra ser problem ser du lösningar. När mörkret drar in är du ljuset i slutet av korridoren. Din 
fredsälskande sida kommer få det svårt när det uppstår intriger hos dina nära och kära. Ett tips är 
att kolla runt omkring dig en extra gång för du vet aldrig vad som väntar!

Fiskarna: 19 februari - 20 mars
Din empatiska sida kommer att påverkas hårt av dina vänners dåliga humör. Du kommer att 
inspirera många människor, så ta tillvara på den fina egenskapen. Ett tips att hålla koll på 
dina studier under denna stressiga månad, låt inte din slarviga sida ta över!

Väduren: 21 mars- 19 april
Du kommer att binda starkare vänskapsband, kanske till och med många nya. Folk kommer 
att lockas av din entusiasm men folk som står dig när kommer att påverkas av din 
aggressivitet. Ett tips är att börja i god tid så att du inte blir ännu mer stressad!

Oxen: 20 april- 20 maj
Din envishet och uthållighet kommer ta dig enkelt genom november. Men se till att 
envisheten inte tar över när beslut ska fattas inom nära relationer. Ett tips är att släppa på 
tyglarna och varken vara så beskyddande över dig själv eller andra.

Tvillingarna: 21 maj - 21 juni
Om du inte tänker igenom dina beslut kommer inte denna månaden att sluta väl. Din 
nyfiken och lätthet att kommunicera kan ta dig långt om fokuset är på rätt saker. Ett tips 
är att våga ta hjälp av andra trots att du klarar dig bra på egen hand!

Horoskop November



Kräftan: 22 juni - 22 juli
Även för en lättsam kräfta blir november en kämpig månad. Dina vänner kommer att uppskatta dig mer 
än någonsin denna månaden på grund av egenskaperna trofaste och sympati. Ett tips är att släppa 
ansvaret över personer i din närhet för att ha det så roligt som möjligt!

Lejonet: 23 juli - 22 augusti 
?  lejon kommer under november hitta sin förälskade, så passa på att visa din kärleksfulla sida 
innan chansen är över. Du kommer att bli svartsjuk om du inte håller dina tankar under kontroll. 
Ett tips är att fortsätta vara den ledare du är född till!

Jungfru: 23 augusti - 22 september
Du vet vart du har dig och kommer inte att flytta med i höstdeppen. När dina vänner knyter 
kontakter ställer din blyga sida till det för dig. Ett tips är att inte sluta vara produktiv, denna 
förmåga kommer kommer att vara extremt användbar under denna månad!

Vågen:  23 september - 22 oktober
Du charmar dem du inte vill charma och blir förtjust i de som inte blir förtjust i dig. Med 
din sociala kompetens klara du dig igenom de flesta situationerna trots allt. Ett tips är att 
våga ta hjälp av folk i din närhet när det gäller att fatta beslut!

Skorpionen: 23 oktober - 22 november
Hettan kommer att stiga i din vardag. Se till att fortsätta vara stark och kämpa för dig och dina 
vänner. Ett tips är att ta plats och sluta vara så tystlåten, din åsikt har en stor betydelse!

Skytten: 22 november - 21 december
Du föredrar att vara ärlig, men en vit lögn kan i visa fall vara vägen att gå denna mörka månad. 
Sök efter äventyr, så kommer du att hitta rätt. Ett tips är att sluta vara så optimistisk, lita bara på 
dig själv!



Ett Hatbrev till Naturkunskap

När jag sitter här i Tr icolor och skr iver detta, 
inser jag att jag har en möj lighet framför mig: 
att ge igen för all denna gudsförgätna 
naturkunskap jag tvingats memorera genom 
åren. 

Jag tvekar, kommer jag att ångra detta? Kommer jag att 
behöva stå till svars för det jag skriver? Kommer min 
naturlärare läsa det här, och i ren vrede slänga ett F i 
ansiktet på mig? Men då inser jag att jag inte längre har 
någon naturlärare. För på samhällslinjen är det ju bara 
de mer ambitiösa eleverna som väljer att plåga sig med 
ännu ett år av latinska ord för bukspottkörtlar och 
blindtarmar. Vi andra klarar oss med bara ett år. 
   Men den motvilja som kommer över mig så fort 
någon nämner naturkunskap, eller NO-ämnen generellt, 
kommer inte i grunden från min tid på Donner. Jag 
kommer egentligen inte ihåg särskilt mycket från det 
föregående året i naturkunskap. Någon gång hade vi 
något biologiprov, och någon gång genusvecka. Eller 
genusmånad, var det väl egentligen. Nej jag har inga 
direkt traumatiska minnen från NO på Donner, de är 
reserverade för åren innan, mellan årskurs 7 och 9. 

   Det var under de åren som jag utsattes för den ?upplevelse? 
som gått till historien under namnet ?Fågelljudsprovet?. Ja, 
du hörde rätt. Hela skolan fick sitta och öva in olika fåglars 
läten i några veckors tid, vilket följdes av en examinering, 
för att se hur många fågelläten en vi kunde. Visste du till 
exempel att ejderhanen låter: ?a-ooh-å?, eller att 
skedandshonan låter: ?kerr-äsch?? Inte? Då kan du skatta 
dig lycklig. 

Det sägs att grundskolans naturkunskap ska lägga grunden 
för det man senare lär sig på gymnasiet, men jag har inga 
som helst grunder. Vad jag istället har är nästan slumpvist 
utvalda expertområden där jag kan rabbla upp långa 
meningar om vilken väg blodkropparna tar genom kroppen, 
vilka organ de passerar, i vilken ordning, vilken roll aortan 
spelar i det hela, osv. Inte för att jag egentligen vet vad de 
ord jag säger betyder, många är ju trots allt på latin, och jag 
har ingen aning om vad aortan egentligen är, eller gör. Men 
rabbla kan jag, och det med säkerhet. 

   Men det finns en röst inom mig som viskar att jag kanske 
inte kommer att ha särskilt stor nytta i mitt vuxna liv av 
dessa fågelläten, och dessa latinska djurgrupper. Utanför 
Quizkampen, det vill säga. 

   Nu börjar min tid rinna ut, och det är snart dags att lämna 
Tricolor och skynda iväg till nästa lektion. Men först slås 
jag av en tanke. Tänk om jag helt enkelt hade hoppat över 
biologin från 7an till 9an och kommit direkt till gymnasiet. 
Hade lärarna verkligen märkt någon skillnad?  

bild: pixabay

foto: pixabay 

Krönika



Jag tror att många av oss har legat med den där 
snälla killen. Han som gillar att dra dig i håret, trycka 
ner ditt huvud, vill inte använda kondom. Han som 
vill att du ska ha det skönt, också. Ni har hett sex, no 
str ings attached. Precis innan han släpper av dig så 
säger han att han inte skäms för dig. Så himla gulligt. 
Han vill ju att jag ska ha det skönt, också. Också? Ja, 
vär lden där han inte får komma finns inte. 

En kan tro att bögsex är PK, alla får leka, alla deltar på lika 
villkor. Det är självklart en utopi, bögsex är allt annat än PK. 
Vi har byggt upp en subkultur besatt av penetration. I 
subkulturen är den penetrerande, the top, garanterad 
tillfredsställelse. Det är också i den kategorin vi hittar den 
snälla gulliga snubben. När han säger att jag ska ha det skönt, 
också, blir jag självklart nöjd. Det är ju nice. Men när tanken 
lagt sig börjar jag fundera. Vad menar han? Det där ordet: 
också. Det skaver lite, får inte riktigt plats i meningen. Precis 
som mina behov inte riktigt får plats i hans bild utav sex.  Det 
blir tydligt att ligga, för honom, betyder att sätta på någon och 
sedan rulla över. 

 Tanken är nog god. Det är ju inget fel med att säga till någon 
att de ska ha det skönt, eller att du inte skäms. När jag först 
mötte de meningarna blev jag, som sagt, glad. Men sedan 
tänkte jag ett steg längre. Varför skulle du skämmas för mig 
från första början? Det jag menar är att i språket, och i 
världsbilden, finns en dold hierarki. Där den dominanta, den 
som penetrerar, lägger sig över, är förutsatt maktposition. 
Maktpositionen kopplar jag till en machonorm. Killar har alltid 
lärt sig att tävla, sätta sig över, lägga sig ovanpå. Bögar är inget 
undantag.

Jag tror många personer som knullar snubbar känner igen sig. I 
heterosex är makthierarkin ännu tydligare. Där är rollerna 
fasta, ristade i sten. Alla män är penetrerande, och alla män 
spelar den rollen. Vi ser det inte alltid. När han säger att han 
vill att du ska ha det skönt, också, blir du lika nöjd som mig. 
Men vi måste börja tänka ett steg längre. Vi är hemmablinda i 
bilden av den penetrerande som överlägsen. 

Sex är makt och makt är sex, hur vi snackar om sex spelar roll. 
Det spelar roll just för att vi ska kunna förändra de mönster 
som gör att vissa får komma och andra inte. Att vissa måste gå 
hem från ett hook up och undra vad det är som gör att någon 
skulle skämmas för en. För att skapa den förändringen måste vi 
utmana mönstret, till exempel genom språket. 

 Att jag har det nice under vårt sex är ingen bonus. Det ska 
vara en förutsättning. Du behöver inte säga till mig att du inte 
skäms för mig, det förutsätter jag. Idag tänker jag inte ha sex 
med den där snälla killen igen. Det tycker jag inte någon ska 
ha. Vi är många som befinner oss under någon i sängen, utan 
att veta om det. Det måste inte vara så, det kan vi förändra!

Jag vill att du ska ha det skönt, också

Tyck till! 
Att snacka sex så att alla känner sig inkluderade, 

respekterade och sedda kan ibland vara svår t. 
Där för blir  det enklare när vi hjälps åt! Tycker du 
att jag uttryckt mig klumpigt eller konstigt? Maila 

gärna mig på nils.avall@donnergymnasiet.se

Relationer



För en ännu bättre Donneranda
Meningsskiljaktigheter är och 
kommer i all förutsebar framtid att 
vara ett faktum. När vuxenvär lden 
nalkas är det förstås inte särskilt 
konstigt att dessa oenigheter blir  
alltmer kr itiska. Det kan vara lätt 
att omedelbar t bli överdr ivet 
defensiv när det känns som att ens 
personliga åsikter blir  ifrågasatta. 
Där för är det mycket viktigt med 
ett ber ikande åsiktsklimat, inte 
minst på en gymnasieskola.

Gymnasietiden sammanfaller relativt väl 
med elevernas övergång från att vara 
ungdomar till att bli vuxna. Det innebär 
att det är en tid av stor vikt, bland annat 
beträffande personlig utveckling. För att 
möjliggöra gynnsam utveckling av 
maximal omfattning bör det viktigaste i 
någon mån vara att grunden som alla står 
på värdesätter att människor behandlas 
lika. Det kommer utan tvivel alltid att 
finnas olika uppfattningar om hur detta 
ska eftersträvas. I sammanhanget är det 
dock irrelevant, och vad som faktiskt 
spelar roll för att en skola ska ha potential 
att vara givande för varje elev är en 
acceptans av olikheter. 

Att döma av hur skolan upplevs råder det 
nära nog konsensus bland eleverna om att 
Donnergymnasiet är en skola som 
accepterar, och dessutom respekterar, dig 
vem du än är. Det är dock kanske 
tämligen intetsägande med tanke på att en 
skola lätt blir något avskärmad från resten 
av samhället. Även med ett kritiskt öga 
går det likväl ändå att fastslå att den 
generella attityden på Donnergymnasiet 
är väldigt accepterande, och det på ett sätt 
som åtminstone gör sig mer märkbart än 
på många andra skolor. Det känns inte 
berättigat att hävda att Donnergymnasiet 
faktiskt är mer accepterande än andra 
skolor, speciellt inte då man på något plan 

måste förstå att Sverige, inklusive 
svenska skolor, generellt är otroligt 
accepterande av olikheter. 

Emellertid är faktumet att just 
Donnergymnasiet på många sätt så tydligt 
gör uttryck för denna acceptans både 
speciellt och intressant. Fenomenet går 
med fördel att reducera till en fallenhet 
för att stoltsera med sina egna principer. 
Liksom det mesta gör, för denna starka 
benägenhet med sig både positivt och 
negativt. Det är högst troligt att en 
demonstration av generell acceptans och 
respekt merendels är något positivt. Man 
skulle kunna hävda att intentionen alltid 
är god, och att alla eventuella negativa 
utfall därmed är en följd av missriktade 
insatser. Mer konkret är de tänkbara 
negativa effekterna som oftast en följd av 
bristande insikt eller tolerans av 
meningsskiljaktigheter, alltså exempelvis 
att inacceptans och exkludering blir ett 
faktum på grund av att någon uppfattas ha 
principer som är inkompatibla med de 
allmänt anammade värderingarna. 

Donnergymnasiet ger definitivt inte 
intryck av att ha några större problem 
med dessa negativa effekter, men det kan 
samtidigt vara väl värt att påminna alla 
om att oftare försöka förstå andras 
ståndpunkter. Dels genom att se 
situationer och omständigheter från 
andras perspektiv, dels genom att inte ha 
en så blind förtrogenhet till sina egna 
idéer. 

Det verkar otvetydigt att man med en 
sådan inställning kan uppnå ett ännu mer 
givande klimat, och det på ett sätt som 
bör kunna extrapoleras och därnäst 
appliceras i diverse sammanhang. 
Framgång med den här metoden avgörs 
enbart av om folk är villiga att ge den ett 
försök, och således är det upp till var och 
en att besluta sig för att faktiskt ge den en 
ärlig chans. Det är på så vis förbättring 
kan nås tillsammans.

Ett enkelt 
pluggtips

Året är nu 2018, och framtiden är här. 
Elever brukade plugga genom att läsa in 
sidor i läroböcker tills de fick huvudvärk, 
och visserligen är läroböcker centrala i de 
allra flesta kurser än idag, men frukta ej, 
för framtiden är faktiskt här. 

Elever avråds skarpt från att helt ta 
avstånd från sina läroböcker, men ett 
komplement finns utan tvekan till hands, 
och det i form av videogenomgångar. 
Oavsett om kvaliteten på undervisningen i 
skolan är oöverträfflig, makaber eller 
något däremellan bör alla kunna få ut 
något av att titta på videogenomgångar. 
Det är dock inte främst effektiviteten av 
denna inlärningsmetod som ger upphov 
till den starka dragkraften. I stället är det 
faktumet att innehållet kan smältas i en 
uppsjö av situationer. Vare sig det är dags 
för matlagning, middag, tandborstning, 
pendling eller massvis med andra saker 
går det alltid bra att samtidigt ta till sig 
information genom en videogenomgång. 

Denna teknik kan med fördel i princip 
alltid användas, men den rekommenderas 
särskilt inför examinationer. Den erbjuder 
en enorm hjälp med att öka ens 
förtrogenhet med valfritt område inom ett 
godtyckligt ämne, och förhoppningsvis 
kan detta leda till bättre resultat.

Genom att ha ett öppet sinne och fundera över hur det 
kommer sig att någon har skiljaktiga åsikter kan alla parter 

främjas.

Krönika



Från och med att du bör jar sexan så får du idag 
betyg i olika ämnen i skolan. Ämnen såsom 
Svenska, Engelska och matte betygsätts du i från 
och med att du är tolv år. Där ingår även de 
praktiska ämnena såsom slöjd, bild och idrott. 
Idrott, ett ämne som reger ingen har förklarat sig 
villiga att satsa på. De har beslutat att utöka 
undervisningen med 100 timmar från årskurs 6 till 
9. Beslutet skall träda fram den 1 juli 2019. Idrott 
ett ämne som tar för givet att alla fungerar lika 
både psykiskt och fysiskt, och som följer en 
kursplan som skall betygsätta din fysiska förmåga 
att kunna röra dig på rätt sätt för att uppnå de 
kraven som kursen sätter på dig. Att slopa betyget 
i idrott ser jag där för som en självklarhet. Kursens 
tanke är god men vi alla fungerar inte lika!

Lärarna i kursen idrott och hälsa har ett stort ansvar. 
Ett ansvar som inte bara innefattar att informera kring 
vikten av ens egna hälsa. Lärarna har förmågan att 
också informera sina elever kring den ohälsa som 
finns bland sveriges ungdomar som idag är ett stort 
samhällsproblem. Men idag tar lärarna inte vara på 
den makten på rätt sätt. Idrott och hälsa har kommit 
att bli ett ämne som enligt skolverket är det ämne där 
frånvaron är högst.

Hur lätt är det egentligen att betygsätta någon som 
skyr gympasalen som om det vore pesten själv? För 
jag tror inte att jag är den enda som någon gång av 
fysiska eller psykiska skäl inte kan eller vill delta i 
idrottsundervisningen. Vi radar upp ursäkt efter ursäkt 
och har blivit experter för att kunna slippa veckans 
lektion.

Ämnet handlar i sin grund om tävling och prestation. 
Någonting som jag inte uppfattar som någonting som 
hör hemma i en skolmiljö, bland personer där 
kroppshetsen redan är ett stort problem.

  

Det är ingen nyhet att det finns en otrolig stor 
kroppshets bland ungdomar idag, speciellt i 
grundskolan där riskzonen för anorexi ligger från och 
med 15 års ålder och uppåt. Dessutom är det ett 
faktum att psykisk ohälsa bland ungdomar och barn 
ökat de senaste fem åren. Att idrott på något sätt inte 
skulle bidra till detta känns för mig orimligt. Idrott är 
ett ämne som hade stor påverkan på mig när jag som 
15 åring kämpade med anorexi. 

Absolut, någonting av det viktigaste man har är sin 
egna hälsa, och det är ett faktum att barn och 
ungdomar inte rör på sig lika mycket idag som för tio 
år sedan. En människa i rörelse presterar bättre och 
mår också bättre psykiskt, men är detta verkligen vad 
skolidrotten bidrar med idag? 

På skolverkets hemsida kan man läsa förljande om 
kursen idrott och hälsa och dess syfte: 
?Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till 
att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och 
intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen?.  Tanken är god. Jag går inte emot de 
personer som säger att idrott är ett otroligt viktigt 
ämne då den bidrar positivt till de övriga ämnena och 
kursen fokuserar mycket på lagarbete. Jag går emot de 
som säger att ämnet skall vara betygsatt. Efter timtals 
av leriga orienteringslektioner har jag knappast funnit 
naturen som en källa till välbefinnande. Eller de 
hundratals lektioner med boll leker, och de pinsamma 
och förödmjukande stunderna 

Slopa betyget i Idrott och Hälsa!

Att man dessutom blir betygsatt 
på ens förmåga att spela spökboll.

Debatt



i omklädningsrummet har knappast fått mig 
att vela använda mig mer av 
rörelseaktiviteter. 

Någonting som däremot inte nämns på 
skolverkets hemsida är den diskriminering 
som sker före och under idrottslektionen. 
Kursen är en prestationsinriktad machokultur 
där din fysiska förmåga spelar allra störst roll. 
Du bedöms utifrån din fysiska förmåga inte 
bara av lärare utan minst sagt av dina 
klasskamrater.

Det finns så många som faktiskt har 
toppbetyg i alla andra ämnen men på grund 
utav idrotten inte kan ta en fullständig 
examen. Så många personer som ser idrott 
och hälsa som en grund för mobbning, för de 
som inte har samma fysiska förmåga eller har 
fötts utan en motorisk kapacitet att utöva 
vissa saker som de andra eleverna kan. Så 
många som inte förstår att ämnet också blir en 
klassfråga när vissa barn och ungdomar inte 
ens har råd med ett par gympaskor. 
Problematiken kring kursen idrott och hälsa 
är enorm och jag skulle kunna prata i timmar 
om vad kursen bidrar med negativt i barn och 
ungdomars vardag. Den sexism och rasism 
den bidrar till, men jag skall hålla mig till 
ämnet.

Jag ber er att faktiskt försöka förstå. Ämnet 
bör inte vara betygsatt och för att kursen inte 
skall avskrivas helt bör den vara mer 
individanpassad och fokusera på den 
individuella individen. Att ha en kurs som 
betygsätter din fysiska förmåga och där 
betygskraven ser likadana ut för varje person 
trots att du eventuellt har fysiska eller 
psykiska problem är omodernt och det bör 
ske en förändring. 

Slopa betyget i idrott och hälsa för att minska 
problematiken som finns i dagens skola. 
Slopa betyget för att ta hänsyn till alla 
människor och att vi faktiskt inte fungerar 
lika.  

Anna-Lotta Nanne, Skr ibent   
Donnerbollen



Studenten och dess medförande ångest 

Det nya r iktiga året bör jar i slutet av augusti, 
när sommar lovet eller semestern är slut och det 
är dags att gå tillbaka till de vanliga rutinerna. 
Med nya kläder och förändrade utseenden 
väntar man med en förväntansfull blick på vad 
det nya läsåret har att erbjuda. 

Majoriteten har approximativt lika lång ledighet och 
under den tiden arbetar vissa i några veckor, reser 
utomlands med familjen och åker till sina landställen på 
Orust. Sammanfattningsvis gör de flesta liknande saker 
fast på olika platser och under olika tidpunkter, så har det 
i alla fall varit inom mina kretsar och jag själv har följt 
exakt samma mönster. Trots det har det gått en evighet 
sen vi såg varandra och när vi väl sitter i klassrummet 
och lyssnar entusiastiskt på vad de andra har gjort under 
lovet, vill vi så gärna berätta något som ingen annan har 
gjort eller upplevt, något som anses vara lite coolare. 

Men så är är inte fallet för mig nästa höst, för i början av 
juni nästa år kommer jag och många andra att ta 
studenten. En del vet precis vad det skall göra medan 
andra pendlar mellan olika alternativ. För ett år sedan 
visste jag exakt vad jag ville göra, jag ville börja studera 
direkt att läsa på Handels var det enda alternativet. Men 
under mitt andra år på gymnasiet började jag tvivla, var 
det verkligen det jag ville studera och ville jag ens 
studera direkt efter gymnasiet. Jag har alltid haft en 
positiv syn på skolan och har för mestadels tyckt att det 
är kul att gå tillbaka till skolan i slutet av augusti. 
Dessutom har det varit ett måste och av den orsaken hade 
det varit en trygghet att börja studera igen efter 
sommaren. Men hade det inte varit skönt med ett 
sabbatsår? 

   

? Hur kommer det sig att gången då jag själv får 
välja fr itt över min framtid, är det förmodligen det 
sista jag vill?? 

Frågan är då vad gör man under sitt sabbatsår? Skall jag 
arbeta eller göra den kända ?Asienresan? som alla som 
har nyligen har tagit studenten verkar göra. I ett 
hypotetiskt scenario tar jag ett sabbatsår, men när jag väl 
kommer tillbaka kommer jag tycka att det är jobbigt att 
mina kompisar utbildar sig medan jag ligger ett helt år 
efter. Det är som att man är fast i en labyrint, det finns 
extremt mycket val men samtidigt inga alls. Hur kommer 
det sig att gången då jag själv får välja fritt över min 
framtid, är det förmodligen det sista jag vill. 

  

Krönika



Nollningen är en tradition som länge funnits på 
Donner, nästan alla på Donner har nu blivit 
nollade. Ett nervöst men även oförglömligt event. 

Att vara nervös inför att bli nollad är kanske inget annat än 
normalt, men bland de ettor vi pratat med nämns betydligt 
fler känslor än denna. Den fjärde september detta år är en dag 
nästan alla på Donner ser framemot. Treor vars tur det 
äntligen har blivit att nolla, och ettorna som på riktigt ska få 
inviga sina år här på Donner. Även tvåor ser fram emot det då 
de är lättade att de inte längre är deras tur att bli nollade.

De skruvar lite på sig, kollar nervöst runt omkring och på 
varandra. Egentligen hade de inte hört så mycket om 
nollningen berättar de. 

- Jag tror vi kommer komma dit, och bli uppdelade och sen 
göra massa äckliga grejer. Och så ska man ha på sig en vit 
tröja som kommer bli helt förstörd? Vad ska dom göra 
egentligen?, undrar en av ettorna

De skakar direkt på huvudena  när vi frågar om de är rädda 
eller oroliga.

- Nä rädd är jag nog inte, men sjukt orolig över att det ska bli 
äckligt. 

De berättar med miner som utstrålar hur motbjudande ryktena 
de hört om bodyshots, vatten från dammen och att dricka 
ketchup är. 

- Jag hörde att någon spydde förra året säger en av dem med 
en grimasch.

 - Det känns tråkigt för man känner inga äldre på skolan, 
kanske frågar jag om vägen till ett klassrum men inte mer än 
så. Vi har hört att nollningen är ett bra sätt att komma närmare 
skolan, alla träffas ju där, berättar de. 

- Plus att det verkar roligare än insparken eftersom detta inte 
är arrangerat av skolan och känns lite som ett mellanstadie 
disco, och nu har deras miner skiftat från äcklade till 
förväntansfulla. Dessutom ska nästan alla ettor komma 
tillägger de.

När nollningen och festen är slut är ettorna 
förhoppningsvis något närmare med skolan och dess 
elever.

De har ägg över hela sig, grafitti på sina tidigare vita 
t-shirts och raklödder i håret. 

En av ettorna har på sig en grön tröja istället för en vit. 
Han säger att han inte trodde att någon skulle bry sig 
särskilt mycket om det, men han stack ut och hans tröja 
ser nu lite extra förstörd ut, vilket han lättsamt skämtar 
om.

I en av stationerna springer de upp för en backe täckt i 
såpa, snurrar i tio sekunder, och försöker sedan springa 
ned utan att ramla. Vid en annan försöker de kasta ett 
ägg fram och tillbaka utan att tappa det. Vid en tredje 
delas de in i par och måste tillsammans öppna en godis 
med sina munnar. Det hela är komiskt och runt 
stationerna står treor och tvåor och skrattar precis som 
året då de själva blev nollade.                        

 Rektorns brev verkade inte ha fått så stor inverkan på 
eleverna eftersom Slottsskogen kryllar med Donner 
elever som njuter i sann donneranda.  Förstaårselever är 
en härlig blandning av lättade och utmattade efter att ha 
blivit milt torterade av treor i skyddsoverall i nästintill 
två timmar. Nu är efterfesten i vanlig ordning i full gång 
och i azalea befinner sig nästan mer än vad som faktiskt 
var på nollningen.

När nollningen och festen är slut är ettorna 
förhoppningsvis något närmare med skolan och dess 
elever.

Nollningen, hemsk eller bara kul?

Repor tage



När allt jag rör vid går sönder

Jag vet att jag svek dig, att jag gav upp på någonting som kunde bli något. Jag 

saknar den trygghet jag inte är kapabel att ge mig själv längre. Det är där för jag 

stänger av ?stör ej? på min telefon som jag vanligtvis alltid har på, i hopp om att du 

skall r inga. Trots att jag kan vakna av att min telefon r inger mitt i natten och det är 

du som är full och vill prata meningslöst snack, så lagas någonting inom mig, 

någonting som oftast brukar vara trasigt. Kanske inte i längden men just där och då 

när jag nästan kan känna din alkohol andedräkt snudda vid min kind. Fast än din 

promille är högre än vad den skall vara blir  jag trots det beroende av din 

sluddrande röst. Kanske att samtalet leder till att du sover här, men så for t ditt 

huvud når min kudde har du slocknat. Efter en kor t dialog om hur din kväll har 

var it. Du sover och jag ligger vaken bredvid och iakttar. Du ligger bara några 

centimeter ifrån mig men trots det känns du så långt bor t som att du vore utom 

räckhåll. Jag förstår inte hur jag kunde ta detta för givet och gå miste om en så fin 

människa, men när jag till och med gått miste om mig själv. För hur mycket jag än 

försöker att hålla någonting så fint vid liv så går det alltid sönder när jag rör vi det.

Anna-Lotta Nanne, Skr ibent Donnerbollen

Dikt




