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Succé för nya Samhäll Media

Lustfyllt lärande med datorer 

Nästa läsår får Sverige en ny 

gymnasieskola med den nya 

inriktningen Samhäll Media. 

Då har Ale gymnasium ett stort 

försprång  med modern utrust-

ning och kompetent personal 

efter att i många år haft både 

Medieprogram och en journa-

listikinriktning på Samhällspro-

grammet. 

– Jag är grymt nöjd med Ale 

gymnasium! Trevliga 

och roliga lärare som 

är duktiga på det dom 

sysslar med, säger 

Jonathan Larsson som 

går första året på nya 

Samhäll Media som 

tjuvstartade i höstas.

Första uppgiften 

för eleverna i ämnet 

Medieproduktion 

är att fotografera och bearbeta 

bilderna i digitalt. Flera av dem har 

fotograferat mycket på sin fritid 

men inte använt Photoshop, och 

de upptäcker snart de oändliga 

möjligheter som programmet 

erbjuder. 

Eleverna låter överraskande vux-

na när de berättar hur de tänkte 

inför val av skola och program. 

– Det var viktigt för mig att 

programmet är högskoleförbe-

redande. Jag gillar att filma och 

redigera och när jag hörde talas 

om det nya Samhäll Media fick jag 

båda mina önskemål uppfyllda, 

säger Joni Karvinen. 

Alla vill plugga vidare efter 

gymnasiet men ingen av dem vet 

i dag vad de tänker 

söka till. Men visst har 

de drömmar.

Anna Levin vill göra 

långfilmer men tror 

att det är svårt att 

komma in i branschen. 

Jennifer Takkunen 

vill bli författare och 

skriva romaner, men 

även hon tvivlar på 

möjligheten att kunna leva på det.

Karin Hildesson är inne på något 

liknande.

– Jag skulle vilja jobba som jour-

nalist för jag gillar att skriva. Helst 

skulle jag vilja vara redaktör för en 

tidning, berättar hon.

Eleverna på Samhäll Media, från vänster på kortändan: Anna Levin, Ida Ekman, Josefin 

Kivistö, Jenny Hedlund, Frida Andreasson, Joni Karvinen, Jonathan Larsson, Martina 

Petersson, Jennifer Takkunen, Karin Hildesson.

SAMHÄLL MEDIA

Kurser inom media:

Film- och tv-produktion

Fotografisk bild

Medieproduktion 1 & 2

Journalistik, reklam  

och information

Textkommunikation

Medier, samhälle  

och kommunikation

Psykologi 2

Ale kommun är först i norra Eu-

ropa med att låta lågstadieele-

ver få varsin egen bärbar dator.

– Med datorerna får barnen 

än mer lust att sätta igång och 

arbeta, säger Erika Hermansson 

som är klassföreståndare för 

klass 2 i Surteskolan.

Det är torsdag och barnen i klass 

2 i Surteskolan startar upp sina 

ljusblåa bärbara datorer när 

klassföreståndaren Erika Hermans-

son ber dem. Matematik står på 

schemat och barnen öppnar vant 

webbläsarna och söker efter ”mat-

temästaren”. Några stavar fel och 

når inte den onlinetjänst som gör 

deras matematikböcker tillgäng-

liga på nätet. Men att få hjälp att 

hitta rätt är inte svårt när många av 

klasskamraterna är både datorkun-

niga och måna om att visa hur 

man ska göra.

– Jo, oj vad de hjälper varandra. 

Till och med jag har lärt mig saker 

av barnen, berättar Erika Hermans-

son.

Sedan i mitten av januari 

har klassen använt de bärbara 

datorerna under lektionerna. 

Användningsområdena är många 

och varierande. Barnen kan till 

exempel skriva text – både med 

tangentbordet och med hjälp av 

en digital penna – eller lösa mat-

teproblem. Dessutom kan de söka 

efter information och bilder på 

internet, något som gör processen 

att skriva än mer lustfyllt.

– Det är roligt att man kan 

klistra in bilder från webben, säger 

Michelle Lauritsen och Harris Besic.

Källkritik och kloning

De tycker båda två att det är lätt-

tare att skriva på datorn än för 

hand som de gjorde förra året. 

Men man får passa sig för vilka 

sidor man besöker på internet.

– Hamnar man på fel sidor 

kan man få virus, säger Michelle 

Lauritsen.

Dessutom har barnen lärt sig 

att allt som står på internet inte 

nödvändigtvis är sant. Det finns ju 

både sidor där vem som helst kan 

skriva hur det är och sidor som är 

skrivna av experter på ett ämne. 

Allt som allt är Erika Hermans-

son mestadels positiv till det 

nya hjälpmedlet. När det gäller 

barnens utveckling inom dator-

kunskap är den enorm.

– Har jag visat dem hur man gör 

en gång så kan de det sedan. I går 

lärde jag dem hur man sparar filer 

i särskilda mappar. Inga problem 

alls, säger hon.

Den stora svårigheten är att få 

barnen att koncentrera sig på att 

utföra arbetet utan att bli distra-

herade av roliga funktioner som 

att byta bakgrundsbild eller spela 

spel. Men i ett senare steg ska 

programmet Classroom Manage-

ment installeras vilket ger Erika 

Hermansson och de övriga lärarna 

möjligheten att styra elevernas 

datorer. Samtidigt öppnar detta 

upp för nya möjligheter att lära ut 

då lärarna till exempel kan klona 

skrivbordet från den egna datorn 

och låta den visas i varje elevs 

dator.
Michelle Lauritsen, 8, är van med att 

arbeta på en dator.

Att arbeta med datorer är roligare än utan tycker barnen i klass 2 på Surteskolan.

UKM-FESTIVALEN 

Lördag 12 mars kl 16.00–19.30 på 

Ale gymnasium firar vi årets UKM-

festival! Ett 20-tal akter medverkar 

med bland annat konst, poesi, 

dans och musik. De medverkande 

har dessutom chansen att repre-

sentera Ale på årets riksfestival i 

Sundsvall 19–21 juni. Biljetter 20 kr 

säljs på biblioteket i Nödinge, Ale 

gymnasium. Tfn 0303 33 02 16. Ar-

rangeras av Mötesplats Ungdom.

BARNSÅNGER:  DAVID OLSSON

Lördag den 19 mars kl 14.00–14.45 

i Musiksalen, Ale gymnasium.  

David Olsson, Ale kommuns kultur-

stipendiat 2008, får hela familjen att 

gunga med musik som bjuder in 

till skratt, lek och rörelse. Igenkän-

ningsfaktorn i texterna är hög med 

härliga nedslag i barnfamiljens 

vardagsstök. Ålder 3–8 år. Biljetter 

50 kr säljs på biblioteket i Nödinge. 

Tfn 0303 33 02 16. 

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN

Kom på inspirerande föreläsning 

måndag 7 mars kl 18.30–21.00. 

Kvällen har ”Drömmar – tolkningar 

och symboler” som tema och gäs-

tas av Birgitta Notini Erlandsson, 

leg. psykoterapeut. Vi inleder kväl-

len med lite mingel och avslutar 

kvällen med 5 minuters tankeord. 

Fika 40 kronor.  

Plats: Starrkärrs församlingshem 

BEBISSAGOSTUNDER 

Nu startar biblioteken i Nödinge 

och Surte nya omgångar sago-

stunder för bebisar 4–8 månader. 

Vi träffas fem gånger och läser 

böcker och ramsor tillsammans. 

Startdatum Nödinge:

Måndag 14 mars kl 10.00. 

Anmäl dig på tfn 0303 33 02 16. 

Startdatum Surte: 

Torsdag 17 mars kl 09.30. 

Anmäl dig på tfn 0303 33 01 71. 

FÖRFATTARFRUKOST

Lördag 19 mars kl 10.00 hålls 

författarfrukost med Lina Ekdahl 

på Ale bibliotek i Nödinge. Frukost 

står framdukad från kl 9.30.  

Pris: 60 kr. Förköp från 26 februari 

på biblioteket i Nödinge. 

Arrangeras av Studieförbundet 

Vuxenskolan och Ale bibliotek. 


