Logg från Norrå Idskår
Datum: 9/9-2020 onsdagen, andra dagen
Elevloggare: Emma och Melker
Personaloggare: Arvid och Janne
Dagens ämne: Andra dagen på Idskär
Väder: Dagen började lite kyligt och på förmiddagen kom en kort liten regnskur. Molnen låg som ett
vitt duntäcke över vår fina himmel men senare mot eftermiddagen kom solen fram igen. Det kom en
liten kort regndusch och sen tittade regnbågen fram. Nu är vinden här och blåser lite lagom sådär så
att folk flyger iväg, några ligger nog och plaskar i vattnet men våra superhjältar till lärare räddar dom
nog.

Elevlogg:
Dagen började med en mumsig frukost gjord av grupp 3 som består av (Emma, Alma, Selma,
Jonathan och Carolina). Det serverades nybakat bröd av Kippe och alla var väldigt mätta och belåtna
efteråt. Sedan hade vi lektioner i halvklass, halva svenska och halva engelska. På svenskan skrev vi
referat om alla viktiga plankton i havet och på engelskan så hade vi livliga debatter om bland annat,
kön, feminism och ”kill all men”.
Vi åt en knaprig panerad fisk med perfekt kokt potatis och en underbar remouladsås samt gröna
ärtor. Sedan bytte halvklasserna lektioner och sen fikade vi på en fluffig chokladmousse gjord av
Kippe (smarr!!!). Sen hade vi rast och några badade, cyklade på vattnet och spelade volleyboll men
några manliga män fångade även en fin firre. Middagen bestod av köttbullar och stekt potatis
(slurpen!!!) Efter middagen så ska vi leka capture the flag över hela ön och sedan är det chilltime.
Sedan är det dags att sussa på söta örat. Godnatt!<3 <3 <3

Personallogg:
Dagen har utvecklats, men vi har haft invecklade resonemang kring könsroller och om de tjänar
något syfte, vad rollerna kan bero på – om de är naturgivna eller kulturprodukter, om mäns hjärnor
skiljer sig från kvinnors på ett sätt som kan förklara skillnader i beteenden eller om detta kan vara
något av ett cirkelresonemang eftersom beteenden enligt vissa forskare faktiskt förändrar hjärnan.
En sak som de flesta debattörer var överens om var att det finns ett problem i samhället så länge
kvinnor får lägre lön för samma arbete, och så länge kvinnor inte kan känna sig trygga på allmänna
platser på kvällstid pga att män kan vara ett hot. Andra punkter: att både män och kvinnor kan tjäna
på att könsrollerna luckras upp. Mer kan bli ”tillåtet” när vi inte behöver bry oss om att anpassa oss
till roller byggda på snedvridna förväntningar. Eller är förväntningarna förknippade med könstillhörighet rentav till nytta för individers utveckling? Att dessa debatter fördes på engelska gjorde inte saken

enklare, och jag måste säga att våra elever är mycket duktiga på att uttrycka sig på detta numera
globala språk. Som deras engelsklärare har jag inget att oroa mig för. Dagens invecklade utveckling
har även speglats av vädersituationen. Utöver detta har det fiskats och rotts, vattencyklats och
simmats!
Vi har nästa haft alla slags väder idag – från grå seg morgon via ihållande regn till allt starkare vindbyar. Även en pampig regnbåge har vi sett!
I kontrast till engelskans vindlande diskussioner kring egna synpunkter och åsikter, har svenskan
snarare sysslat med objektivitet och formellt språk passande referatskrivning.
Just nu pågår lekar organiserade av den påhittiga lekgruppen bestående av ett flertal medlemmar.
Arvid och Janne har dessutom varit med om att vinna ett parti kubb tillsammans med vår kubbkunniga kanonkubbare! Det var kul att hamna på den vinnande sidan.
Vindpinade hälsningar från vårt kära Idskär!
Janne och Arvid

