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Krönika
JOHANNA ROOS

Ett steg från allt det självklara

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00.  
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Så mycket  
för så lite!

ONSDAG: Koppla av och fly 
vardagen till tonerna av härlig 
musik! Dansa eller bara njut av 
vackra melodier och harmonier. 
En gång i månaden blir det 
danskryss till livemusik.

TORSDAG: Vidga dina vyer och fördjupa dina kunskaper! 
Den här intressanta dagsturen stillar din kunskapstörst. 
En gång i månaden har vi trädgårdstema.

FREDAG: Inled helgen med mat 
och dryck! Skaffa nya gastro-
nomiska kunskaper och träffa 
kockar, t ex Årets kock 2010, 
Gustav Trädgårdh, som  
kommer ombord 28/10.

TISDAG: Prova lyckan i bingo, 
utmana vännerna i spel, och  
förbluffas av skickliga trollkonster. 
Magikern Gaston underhåller  
nästan varje tisdag i höst.

MÅNDAG: En resa i hälsans tecken. 
I butiken finns ett brett skönhets-
sortiment och du kan passa på att 
fråga våra experter om hälsa och 

välmående.

Höstens temadagar är i full gång med massor av under-

hållande och lärorika upplevelser ombord. Varje vardag 

med avgång 09.00 är det livemusik, dans och magi,  

eller tips och råd om mat, hälsa, trädgård m m.  

Mängder av sätt att förgylla vardagen, för bara 99:-.* 

Välkommen Njutomlands!

Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på  

stenaline.se/danmarkoverdagen.

* Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag i perioden     

   29/8–30/12 2011.

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr

I fredags blev jag inbju-
den till Alboskolan för 
att berätta för eleverna 

om mitt jobb som journa-
list. Som en del av samhälls-
kunskapen arbetar de just nu 
med media – hur man på-
verkas, varifrån informatio-
nen kommer och hur man 
tänker källkritiskt. Av de in-
sikter jag ville förmedla till 
dem, fick jag dubbelt till-
baka. 

Är media en spegel mot 
verkligheten? Ska man tro 
på allt som står i tidningar-
na? Hur arbetar en journa-
list? Vad menas med att vara 
objektiv?

Media har en betydande 
roll i samhället och är något 
som ständigt omger oss. 
Ofta är vi inte ens medvet-
na om det, och måste därför 
fråga oss själva var informa-
tionen egentligen kommer 
ifrån. 

På Alboskolan arbetar 
man för att eleverna ska bli 
bättre rustade för att kunna 
hantera den anstormning av 
budskap de möter i media 
varje dag.

Årskurs sex jobbar just 
nu med nyhetsbevakning 
och tanken att öka medve-
tenheten om hur verklig-
heten återspeglas och vem 
som ligger bakom nyheter-
na. Diskussioner om medias 
påverkan och trovärdighet 
har varit ett naturligt inslag 
i klasserna under de sex 
veckor som arbetet pågått. 

Man har bland annat utgått 
från Lilla Aktuellt, för att 
sedan gruppvis skriva en ar-
tikel med rubrik, ingress och 
brödtext. Projektet kommer 
att pågå fram till höstlovet 
och då avslutas med ett prov.

Som ett kompletteran-
de inslag i undervisning-
en bjöds Alekuriren in för 
att berätta om hur vi jobbar, 
och jag fick den stora äran. 

Två saker gick upp för 
mig under fredagens besök. 

Dels insåg jag vilket stort 
privilegium det är att få 
jobba med det jag gör, men 
också vilket enormt ansvar 
vi journalister har. Inte för 
att medvetenheten inte fun-
nits där innan, men det blir 
så tydligt när man möter 12- 
13-åringar med samma fun-
deringar som jag själv hade i 
den åldern. 

Vanans makt är stor och 
när vardagen rullar på för-
vandlas mycket till själv-
klarheter. Man utvecklar ett 

närmast hemligt kodspråk 
med alla termer och be-
grepp som används dagligen 
på redaktionen. En annan 
självklarhet är journalistens 
eviga strävan efter objekti-
vitet, något som alla kanske 
inte tänker på. Läsaren ska 
inte heller behöva fundera 
över den saken, det är kvit-
tot på att man lyckats. 

Jag frågade eleverna vilka 
egenskaper de trodde att en 
journalist behövde ha. Ny-
fiken, modig, envis och bra 
på att lyssna, blev några av 
svaren. Visst stämmer det, 
men man behöver inte ha 
allt från början. Som för de 
flesta yrken växer man in i 
rollen och upptäcker stän-
digt nya sidor av sig själv. 
Jag försökte vara tydlig med 
att man inte behöver ha 
kunskap om allt, utan det 
viktigaste är att ha viljan och 
våga fråga. 

För varje intervju, tele-
fonsamtal och skrift lär man 
sig något nytt. Varje upp-
drag är en egen värld för 
sig och det gäller att snabbt 
kunna sätta sig in i hur den 
är uppbyggd. 

Det sägs ibland, lite på 
skämt, att journalist inte är 
ett yrke, utan ett tillstånd. 
Det kanske ligger något i 
det.

Hur som helst så är min 
förhoppning att jag sått ett 
frö hos eleverna, och en dag 
kanske någon av dem väljer 

att jobba 
med det 
jag gör.

Givande möte. Årskurs sex på Alboskolan arbetar med mediekunskap och som ett inslag i 
undervisningen bjöds Alekuriren in för att prata med eleverna om journalistik. 

Eftersäsongspriser
på hela markissortimentet!

www.kungalvssolskydd.se

��������	
���	�	���	������	��	������	��	����	��������	
���	

�
�
��
�
�
�
�
	


��
�
	
�
	
�
�
�
	
�
��
�
�
�
	
�
�
	
�
��
�
�
�
	
�

�
	
�
��
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
	


��
�
	

�
�
��
�
�
�
�
	


��
�
	
�
	
�
�
�
	
�
��
�
�
�
	
�
�
	
�
��
�
�
�
	
�

�
	
�
��
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
	


��
�
	

Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

Vid köp av 
en vikmarkis 
får du köpa 

motor för endast

900:-
ord. pris 2.900:-


