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Jubilarer, forna studenter, stipendiater, nostalgiker och annat löst folk! Jag är oerhört 

stolt att få tala inför er idag. Åh, vem är då jag undrar ni? Jo, jag ska självklart 

presentera mig. Mitt namn är Albin Nerman och jag läser samhällsvetenskapliga 

programmet inriktning beteende med idrottsspecialisering här på Ystad Gymnasium. 

Mitt uppdrag verkar vara att berätta för er om hur det är att vara student idag. Ett 

uppdrag jag tar på största allvar.  

 

Det är en märklig känsla att få stå här på scen, i självaste aulan och få tala. Nästan 

surrealistiskt. Jag menar det är ju här våra rektorer annars brukar stå och berätta om hur 

snabbt gymnasietiden går och att man minsann ska ta vara på tiden. Med en lite darrig röst 

och ett tal som skrivits för typ 15 år sen och som de fortsätter att använda manar de oss till 

god studievilja. Ingen lyssnar. De flesta sitter med mobilerna, snapchattar till sina kompisar, 

medan andra har ångest över faktumet att sommarlovet tog slut innan det ens hann börja. Och 

nu står jag här, även jag med ett faktum, om att även gymnasietiden, likt sommarlovet, tog 

slut innan den ens hann börja. Mina rektorer hade rätt. Tiden går väldigt fort på gymnasiet.  

 

Jag kommer ihåg när jag för första gången klev in i denna aula. Det var första dagen på 

gymnasiet och jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Vi sätter oss ner, rektorn börjar tala 

men jag lyssnar inte. Jag har inte tid. Som sextonåring och allt vad det innebär hormonmässigt 

låg mitt fokus någon helt annanstans. Det första jag och mina polare gjorde när klasslistan 

kom ut var att söka upp varenda brud på Instagram eller Facebook som vi kunde hitta. Nu 

ville vi ju se om dessa också befann sig i aulan. Något som dock oroade oss och som vi visste 

om skulle komma förr eller senare var namnuppropet. Detta helvetets påhitt. Jag menar alltså 

helt ärligt, utan att tveka, att det är en sadist som kommit på systemet med namnupprop. Alla 

män i denna aula, eller de som värderingsmässigt kan kalla sig för män, och som någon gång 

har tagit sig igenom puberteten, vet ju att när man är sexton kan det där med att tala vara 

väldigt svårt. Man har lite svårt att kontrollera sin röst.  

 

Vi närmar oss, klass efter klass, namn efter namn, snart är det jag, snart ska mitt namn ropas 

upp. Inför HELA AULAN, INFÖR ALLA DESSA SNYGGA TJEJER och jag är tvungen att 

svara. Herregud, mina händer svettas, mina tänder ilar, mina ben skakar.  

 

”Såååå, då var det dags för SA16A”, säger en person jag aldrig tidigare sett.  

 

Det värsta scenariot här är ju att de pubertala delarna i ens röst tar över, att det istället för ett 

stadigt ja, blir ett instabilt ”jaa”. Jag klarade mig trots allt. Stålsatte mig. Det är något av det 

underliga med människan, att när det gäller liv och död, finns det inga gränser för hur långt en 

människa kan gå för att överleva. Det bevisas gång på gång genom namnuppropen.  

 

Men vad är egentligen skillnaden mellan att vara student idag och att vara student förr undrar 

ni? Jo, självklart har vi hela den tekniska biten med mobiler och allt vad det innebär. Over-

headen är sedan länge utfasad, faxen begraven och snart försvinner nog även de vanliga 

blyertspennorna. Och jag har verkligen tänkt och intervjuat och försökt att se, vad är 

skillnaden mellan då och idag? Har något förändrats, beteendemässigt? Svar ja, det har det.  

 

Det här med att vara kille och börja gymnasiet kan både vara himmel och helvete på samma 

gång. Blandar man in lite tjejer i det blir det ännu värre. Men det värsta är inte 



kärleksproblemen i sig, det värsta är föräldrarna. De har ingen respekt längre. Alltså, mammor 

idag är ju helt galna, de frågar vad de vill. Det finns liksom inga spärrar. Varje gång man hade 

varit på fest kom morsan smygande klockan 03.00: 

”Var där någon trevlig flicka på festen kanske?” Det kanske där var, tänker jag, men det 

berättar ju inte jag för dig.  

 

Min kompis Davids morsa är ännu värre. Varje gång han varit ute ställer hon liknande frågor 

fast gånger 10.  

 

”Hur var festen David? Var där någon tjej du kunde pussa på kanske?” 

 

Ungefär här vill man ju bara dö, finns det något obehagligare än att prata sex med sina 

föräldrar? Och David sa bara ”Nej” och då blir de liksom förvånade, nästan chockade.  

”Amen va? Din syster sa att folk hånglade hej vilt på deras fester”.  

Och vad svarar man på det?  

 

Förr var det ju inte så här. Sex var tabu och inget man pratade om. Man hade nog fortfarande 

lika mycket sex, bara det att ens föräldrar inte la sig i ens sexliv. Tänk er det, alla 

gymnasiekompisar här inne, rena drömmen, eller hur? Även om jag självklart står bakom den 

sexuella frigörelsen betyder ju inte det att jag vill prata sex hela tiden och framförallt inte med 

mina päron. Det var ju inte det som feministerna på 60- och 70-talen tänkte sig när de tog 

kampen för att göra sex mindre tabubelagt. Det var ju ingen som stod på kampanjmötena och 

sa: ”Kamrater, en dag kommer vi att få prata sex med våra föräldrar och som vi längtar”.  

 

Jag tänkte snabbt förklara för er som inte går eller jobbar på ÖP om hur indelningen mellan 

olika linjer ser ut idag. Det är ganska intressant faktiskt. Längst ner har vi språkintroduktionen 

som ingen vet någonting om. På andra plan ligger natur och teknik, de som vi annars brukar 

kalla de verkliga plugghästarna. Här studerar man fysik och kemi! Coolt! Problemet är bara 

att ungefär hälften får F eftersom kurserna är alldeles för svåra.  Det är även på teknik som 

90% av eleverna som är dataspelsberoende går. Det finns ingen statistik på detta dock men 

alla bara vet. På tredje våningen ligger handels, vård och omsorg och samhälle. På handels går 

de som egentligen ville gå ekonomi men som inte kom in. Vård och omsorg känner ingen till, 

men är det någon som får en panikångestattack efter ett nationellt prov vet alla vart man ska 

gå. Och sen har vi samhälle, men eftersom jag går där själv vill jag inte stå här och skryta om 

hur fantastiskt samhälle faktiskt är, kan ju bli lite pinsamt kanske. Sist men absolut inte minst, 

enligt de själva i alla fall, har vi ekonomi. SKOLANS ELIT, ADEL, ETABLISSEMANG, 

VÅR ALLAS FRAMTID. Här läser man företagsekonomi och när de blir stora ska de 

antingen starta ett eget företag eller ärva pappas.   

 

En annan förändring idag på gymnasiet är synen på politik. Förr fanns det ju knappt någon 

under 30 som på allvar kallade sig för moderat. Förutom Carl Bildt då förstås, men han är 

också en av de få som föddes i kostym, med portföljen i näven och hade en bild av Gösta 

Bohman intatuerad i svanken. Idag kryllar det av dem. Gymnasiet idag är som ett enda stort 

MUF-möte, minus champagnen då förstås. Var har allt det radikala försvunnit, va? 

Visionerna? Döda, allt är dött, glöden är lika med noll.  

 

Det är ungefär nu som ni börjar vända er till er stolsgranne och bara säga ”Jaså, ska han prata 

om sex och politik i samma tal, är han sjuk i huvet?”.  

 



Nej men det är ju som Fredde i solsidan en gång sa: ”Man är ju sosse som ung och sen blir 

man moderat när man blir lite äldre och tjänar pengar”. På gymnasiet är det tvärtom. Idag är 

folk moderater som unga och sen inser de att de inte kommer tjäna så mycket som de trodde 

och då blir de sossar istället.  

 

Eller som Gandalf, ni vet han från Sagan om ringen, en gång sa: Att gå på gymnasiet och vara 

moderat idag är som att vara ung kommunist på 70-talet, det vill säga att man är helt socialt 

accepterad, inget konstigt här inte.  

 

Nej, vet ni, nu ska jag sluta snacka en massa. Jag vill dock gratulera alla stipendiater, främst 

min kära klasskamrat och vän Sara Hellström, stort grattis! Det är du verkligen värd. Men en 

sista sak vill jag säga: Folk brukar fråga mig, om du hade kunnat Albin, hade du valt att gå 

om gymnasiet då? Mitt svar är ganska enkelt: Aldrig i livet. Ha nu en härlig kväll för det 

tänker jag ha!  

 

Tack för att ni lyssnade!  

 

 

Albin Nerman, SA16A 

 

 

 

 

 


