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Rebeckas skoldag 
Bussen lämnade hållplatsen klockan åtta. Rebecka kom dit exakt tio sekunder i 
åtta. Hennes pappa hade väckt henne tre gånger, lagat frukost som hon inte ätit 
och sedan kört ut henne. Nu öppnade chauffören dörren och ropade åt henne att 
skynda på.  
 Rebecka klev ombord.  
 Hon satte sig på sätet framför Leon och Viggo. De satt böjda över var sin bok, 
med rynkade pannor. Leon tittade snabbt upp mot Rebecka, skakade på huvudet 
och mumlade något om ”skitsvårt”. Rebecka svarade inte. Hon stoppade in sina 
hörlurar i öronen, satte på musiken och tittade ut genom fönstret. 
 En hållplats före skolan hoppade Rebecka av bussen och småsprang in på 
biblioteket. Hon hämtade några tidningar, satte sig i en fåtölj och bläddrade lite 
planlöst i dem. Efter en timme gick hon till fiket och köpte en kopp te och en 
macka. Därefter lämnade hon byggnaden.  
 En bit längre neråt gatan låg en djuraffär. Rebecka gick in och låtsades vara 
intresserad av akvariefiskarna. Hon frågade expediten om vad de åt, hur gamla de 
kunde bli, om de var svåra att sköta, hur mycket de kostade och så vidare. 
Plötsligt kom skolsköterskan in och började titta på hundkoppel. Rebecka gömde 
sig bakom kattmaten tills hon gått ut igen. 
 Klockan tolv åt Rebecka lunch: en kebab, på gatuköket vid torget. Sedan gick 
hon omkring i köpcentrat ett par timmar och provade kläder. Men hon köpte 
inget.  
 Mobilen ringde klockan två. Rebecka tittade på displayen och stängde sedan av 
telefonen. Sedan gick hon till samma busshållplats som hon klivit av på. Halv tre 
var hon hemma igen.  
 – Hur gick det? undrade pappa. 
 – Okej, sa Rebecka.  
 

 

Diskutera 
1. Vad gjorde Rebecka på biblioteket? 

2. Hur länge provade hon kläder? 

 

De där frågorna var lätta att besvara, eller hur? Det är frågor av typen ”svaret står precis där”. Nu ska 

vi istället försöka besvara några frågor där man måste ”läsa mellan raderna”. 

 

3. Vad var det som hände i skolan den här dagen, tror ni? Varför tror ni det? Visa på vilka ledtrådar 

ni hittar i texten.  

4. Varför gick Rebecka inte till skolan den här dagen? Vilka ledtrådar använder ni? 

5. Hur tror ni att Rebecka kände sig den här dagen? Varför tror ni det? 
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