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AV UNGA, FÖR UNGA I UPPSALA

Ståuppare

5RELQ
*OHU
Tveklöst

7RYH
6W\UNH
Mode
Farah Qatanani, Carl Fagerström och Josefin Arestav ger

Inspiration
för dig
Fokus

.DWHGUDOVNRODQ

Den typiska eleven
Maten Fakta
Personligheterna
Traditionerna
Katteandan

6WLOSn
5RVHQGDO
Jo, det är dags nu!

6WXGHQW
VNLYRU

Lär dig studieteknik
'HPR$EUXQQ
Bo på elevhem
)LOPUHFHQVLRQHU
Politisk debatt
9LQWDJHEXWLNHU
Hej då, Harry Potter

FILM MODE PERSONLIGHETSTEST MUSIK SEX & RELATIONER SKOLMATSTEST POLITIK
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INNEHÅLL
JOSEFIN ARESTAV hoppade av gymnasiet
WORD #28

OMSLAGSFOTO

Tema: Inspiration

Jenni Jalonen

och satsade på en karriär inom mode. Möt
henne och två andra unga inspiratörer.
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INGÅNG 3
HÖR UPP!

Det blir bara bättre!

INNEHÅLL



5 Ungdom
8 Test
10 Mode
12 Mode
14 Frågor & svar
16 Kultur
19 Kultur
20 Intervju
24 Skola: Fokus Katte
26 Skola: Studieteknik
28 Skola: Bo på elevhem
30 Skola: Studentskiva
32 Politik
33 Politik
34 Kändis
35 QR-koder
Robin Güler står upp.

Vilken inspiratör är du?

Stil@rosendal.

Vintage för alla.

Våra experter svarar.

Film- och spelrecensioner.

Demo: Abrunn.

Tre inspiratörer.

Äldst, förnämast och roligast?

Bli kung på redovisningar.

Så funkar det.

Hög tid att börja planera!

Debatt.

Ung i Uppsala.

Tove Styrke.

Alla länkar som finns i tidningen,
direkt i din smartphone.



,QWHPLVVD
KlQGHOVHU
LK|VW
Tove Styrke
Konserthuset, 10 sep. Läs
intervjun med henne på
näst sista sidan.

Intressemässan
V-Dala, 14 sep. Föreningar
av och för unga visar upp
sin verksamhet – kanske
finns något för dig? Läs mer
på www.motesplatsen.net.

Hållplats 018
”Unga Uppsala tur och retur.” Sexton sommarjobbande unga har gjort den här
föreställningen som handlar om hur det är att växa
upp i Uppsala. Skådespel,
musik och dans. Kulturnatten 10 sep, Reginateatern,
kl 15 och 18. Dessutom
skolföreställningar.

Veronica Maggio
Katalin, 8 och 9 sep, och
Musikens hus 2 nov. Henne
intervjuade vi minsann redan i Word #6. Läs intervjun
på word-uppsala.se.

1b5%/(9,'($/,60 så tabu? I våras diskuterade vi i klassen hur
den globala framtiden skulle se ut. Svaren talade för död, svält
och fattigdom, med argument som överpopulation, resursbrist och
miljökatastrofer.
Jag kan förstå var dessa argument kommer ifrån och att de
omöjligt går att ignorera, fast jag tycker spekulationerna om en så
dystopisk framtid är rätt impulsiva.
Tänk dig att du en dag inte kan vältra dig i lika mycket skräpmat som du gör i dag för att jorden lider av resursbrist. Inte roligt.
Men du kommer att vara tvungen att följa regeln om anpassning
och överlevnad. Vare sig du vill eller inte kommer du en dag att
tvingas att acceptera dina förhållanden. En dag så kommer en hel
värld att inse att vi måste justera oss för hållbar utveckling.
3c%$5$'5<*750 år har fattigdomen i världen sjunkit till cirka
hälften. Sverige var under 1800-talet fattigare än vad de ﬂesta
afrikanska länder är i dag. Så utan tvekan går den ekonomiska
utvecklingen framåt.
Men då står vi framför problemet med ett ökande globalt välstånd – för egentligen måste hela världen leva som i Ghana för att
världens resurser ska räcka till.
Medelklassen kommer helt enkelt bli tvingad att sänka sin
standard och förr eller senare måste vi försöka utvinna jordens
resurser på ett mer hållbart sätt. Företag som skövlar regnskog
kommer att tvingas plantera skog på grund av om det inte ﬁnns
någon skog kvar att sälja, så ﬁnns
ns det heller
inget företag som kan sälja skog..
(7767g55(87%8'av

miljövänliga
ga alternativ, en mer positiv framtidssiktt inom
hållbar utveckling och globaliseringens
ringens
möjligheter till en mer jämnt fördelad
delad ekonomi visar att människor börjar anpassa
sig bättre till omvärlden.
Detta idealistiska koncept om
m
en jämlikare värld kommer att
ta hundratals år att genomföra, för att göra en rätt optimistisk gissning, men innan
du hoppar till förhastade
slutsatser om domedagsteorier och what not, tänk dig
i stället en värld där vi alla
lever under samma villkor
och fördelar jordens resurser
på ett jämlikare sätt. För det
kan hända! •

7lQNGLJDWWGXHQGDJLQWHNDQ
YlOWUDGLJLOLNDP\FNHWVNUlS
PDWVRPGXJ|ULGDJ
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KONTAKT

red@word-uppsala.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Kungsgatan 47a, 753 21 Uppsala
018-69 44 99
sms: 070-645 31 41
www.word-uppsala.se

Vad inspireras du av?
Word
görs av
gymnas
gymnasieU
elever i Uppsala.
va med?
Vill du vara

open.spotify.com/
user/tidningenword

HANNES KOORT

NADIA CHACHE

facebook.com/
tidningenword

skribent, ill
Vakna människor med
öppna ögon.

skribent
Klassiska
ﬁlmer.

SABINA EL-BEB

ADAM HULTÉN

skribent
Naturen, citat
och böcker.

skribent
Mig själv :)

NORA
SEGERDAHL

illustratör
Allt från väder
till musik.

POLAT AKGÜL

SIMON DUNDER

skribent
Mona Sahlin.

illustratör
Allt.

AGNES NYCANDER

VICTORIA
JANSSON

 mejla red@word-uppsala.se
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word-uppsala.se
ANSVARIG UTGIVARE

Ida B Lindman
ida.lindman@dinbarnombudsman.nu
CHEFREDAKTÖR, LAYOUT, ANNONSER

Mårten Markne
red@word-uppsala.se
INFORMATION FÖR ANNONSÖRER

MÅRTEN
MARKNE

chefredaktör
Stress, glass,
falsksång.

skribent
Nils Ferlin och
Monica Törnell.

word-uppsala.se/annons

skribent
Allt möjligt!

ELINA NILSSON

Människor
som gör annorlunda saker!

Veckans Wordare
(OOHQ3DQ

TRYCK

Elanders
ISSN

skribent

1654-0808

Inspireras av människor som
m
sticker ut. Tycker om att resa
sa
världen över, rota i vintage-butiker och träffa intressanta
nta
människor. Fördriver tiden
med att sjunga och spela
gitarr. Drömmer om att
bli världens bästa journalist, lära mig franska
och lämna lilla Uppsala.

WORD GÖRS AV unga för unga. Word är

ERIK CEDERVALL

HANNAH AX

JENNI JALONEN

TANIA MUKHTAR

en kanal mellan ungdomar i Uppsala:
ett brett medium som ger en känsla för
sammanhang och sammanhållning. Word
vill förstärka ungas känsla av och insikt i
att vara medborgare i Uppsala, och därmed
stärka deras möjlighet till inﬂytande och
delaktighet i samhällslivet. Word är också
en kanal mellan unga och beslutsfattare i
kommunen i och med att Word innehåller
samhällsinformation på ungas egna villkor
och bjuder in till dialog.
Word har funnits sedan 2006 och läses
av hälften av gymnasieungdomarna i
Uppsala (läsarundersökning 2011). Läsarna
är både killar (42 %) och tjejer (58 %). Word
ﬁnns på alla gymnasieskolor i Uppsala och
kan också läsas på folkbibliotek, fritidsgårdar m ﬂ ställen. Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening.
Vi får stöd från barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
Uppsala kommun.

skribent
Den bengaliska
tigerhonan!

skribent
Nattdrömmar,
ﬁna hus, resor.

fotograf
Klassisk musik!

skribent
”Think outside
the box”

SOFIA JANSON

SONJA WINKERT

AXEL FORSBERG

ELINA MEULLER

DESSUTOM MEDVERKAR I #28

skribent
Allt som fångar
min uppmärksamhet.

skribent
Livet.

fotograf
Kloka
människor.

fotograf
Det mesta runt
omkring mig.

Ellen Isaksson, Felix Lidéri,
Emelie Wahlmark, Malin
Sandred, Veronica Teljing.

The soundtrack of #28
'HWKlUO\VVQDGHYLSnPHGDQYLJMRUGHWLGQLQJHQ
Above the law Bad Meets Evil
Sound and vision David Bowie
Magiskt, men tragiskt Håkan Hellström

Roll away the stone Mott the Hoople
Piazza, New York catcher Belle and
Sebastian

Severed head stoning Carcass
Lines in wax Flux Pavilion
Starfield The New Division
Iron Woodkid
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Sail Awolnation
I should have known Foo Fighters
Mykonos Fleet Foxes
VCR The xx
Want U Lo-Fi-Fnk
Speed city Mattias Bärjed
The times they are a-changin’ Bob
Dylan

Chaos Tove Styrke
Age of wonder The American Dollar
Lonely alcoholic Mika

Goodbye my lover James Blunt
Numb Linkin Park
If I never knew you Shanice
Starlight Muse
Roman’s revenge Nicki Minaj &
Eminem

LYSSNA
open.spotify.com/
user/tidningenword

I STAN 5

5RELQHQ
NXONLOOH

UNGDOM

52%,1*h/(5

'HWEOLUVnSLQVDPW
W\VWDWWIRONE|UMDU
VNUDWWDnWGHWVnGHW
NDQJnEUDlQGn
Hur kom du in i stand up -branschen?
– Jag har alltid fått folk att skratta.
Idén om stand up slog mig och
jag blev tipsad om Bungy Comedy,
som är öppen för komiker som
aldrig har testat på standup förut.
Jag kom till finalen men vann
inte, såg det som en vinst att bara
vara där och lärde mig dessutom
mycket då jag fick kritik och tips
på hur jag kunde utveckla mitt
material.

Vad skulle du säga att du har för
humor?
– Har nog inte någon speciell,
utan försöker variera mig så
det blir något nytt varje gång.
Försöker även skämta om det som
är aktuellt så att publiken kan
relatera till uppträdandet.

Har komedin alltid funnits i ditt liv?
– Ja, jag har alltid tyckt om
komedifilmer och kollar även på
andra ståuppare. En av mina favoriter är Pablo Fransisco, han har en
skön energi på scen och är väldigt
kvick med sina smarta skämt.
Hans stil är väldigt inspirerande.

Hur är du på scen?
– Väldigt nervös, haha, men jag
jobbar på det. Om ingen skrattar
åt skämten blir jag mer nervös
och det blir oftast så pinsamt tyst
att folk börjar skratta åt det, så
det kan gå bra ändå!
Text: Tania Mukhtar
Foto: Elina Meuller

ROBIN GÜLER

Bor: Uppsala
Ålder: 18
Gör: Är stå upp-komiker på
fritiden. Har uppträtt på
Bungy Comedy i Stockholm
och O’Learys i Uppsala.
Går på Rosendal.

#28:25'

Dags för
praktik?
6RPSUDNWLNDQWSn:RUGInUGXVWRUP|MOLJKHWDWW
YDUDPHGRFKIRUPDWLGQLQJHQ'XInUYDUDGHODNWLJ
LSURGXNWLRQHQIUnQE|UMDQWLOOVOXW'XInUP\FNHW
KDQGOHGQLQJPHQInURFNVnWDVWRUWDQVYDUI|UGLWW
HJHWDUEHWH
+|UDYGLJLJRGWLGVnInUGXVW|UUHFKDQVDWWInHWW
JHQRPWlQNWVYDURFKHQEUDVWDUWSn$38WLGHQ
Ansök på word-uppsala.se/apu
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6FRUH

6NLWEUD

Mgmts nya imponerar inte på Emma.

:25':25'


U
)UnarJRRP

6NHSWLVN

µ

6NU¢S

Vad har egentligen hänt
under de tre år som
skiljer mellan skivorna?

%LR

YHUGULYHWY£OG

WWW.WORD-UPPSALA.SE
NUMMER NITTON
OKTOBER 2009

WWW.WORD-UPPSALA.SE
NUMMER TJUGOTVÅ
APRIL 2010
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0XVLN
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9DOKDOODULVLQJ
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Person

Hej demoband

Teater

Text: Sandro Colombo
Foto: Sami Ammya

sv
sex

Energiske Olle
Olle
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KENO

Lett å digge, IDNWDRP
VNRODQL
svårt å danse8SSVDOD

)RWRXWVWlOOQLQJ
'HElVWDELOGHUQDIUnQ:RUGVIHPnU
DOODWDJQDDYXQJDIRWRJUDIHUIUnQ8SSVDOD
)RUXPJDOOHULDQV|YHUYnQLQJ
,QYLJQLQJNORFNDQ
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/!"1&%01(,**"/"11+611
Dag Palmcrantz: sång, gitarr, Petter Lars%/#2+(/0(,)*1"+-!"(,*¦
"16$00601"*/!"1"#1"/"0)21
son: bas, gitarr, sång, trummor, megafon,
*2+)$6*+0&"0(,),/+B*1¦
3/&(0!$"+F11"+!")/+*)&¦
Erik Berg: bas, trumpet, Oskar Carls:
0"!)/+-)+"/0011/3/,/+
$"++03/"1#/0(,)+*"!(,*¦
gitarr, trummor, Max Wainright: trummor,
(,01/@E98(/,+,/b-,/1&,+F"!+
*2+"/+B011"+"0)21/,*)$/E
/!"12--1&))3/'"/"(1,/11"¦
gitarr. Keno började spela tillsammans
(2/0-)+"/E)/,-)+"/, %"16$E
01**%2/*6 ("1*1"+ n(,01F
2006. Har spelat på Grand och Café Ge0*121&)!/)//"E(,**2+"/+
/"+0(,),+1,*-"+$/(+!"1
%/%+!,*&++"%))"1&21&)!+&+$"+
nomfarten. En inspelning av en konsert
"16!*&+!/"-"+$/1&))*1Ft3"+
, %$"/-"+$/1&))!"(,**2+)
på Grand kommer att kunna köpas.
!/!"1Ħ++01&))$+&+$0((0"01/
0(,),/, %#/&0(,),/E0"/1-
¸/'"$6*+0&"")"3(,01/&
,#1Æ*1)$+&+$Æ33/*+&+$3
)+!++1+1)")"3"/&0(,)+F
$"+,*0+&11A=888(/,+,/-"/
#/-/,!2 "/!"(,*-,+"+1"/F3!"+
/011"+"01**"/,*01,/
/F",)&(-/,$/**"+(,01/
i kanske känner till*10,*0"/3"/0&0(,),/+/9=
spelet Keno?
strument och byter gärna mellan
varje
funk, säger Max.
#/+!/&+$/E/2(/!"1$))!"*
,)&(*6
-/,på"+10"/1-"(,),$&0()&30¦
Där man ska chansa
några
låt. Jag träffar bandet av en slump
och ("1F
0,*/'/$6*+0&"1"113&001/F
(:;-/,
¸n/:898$&
nummer och sen *"!")F/0(,)*1%+!)/&+1"/
slumpar de
bestämmer mig för att försöka
klämma
Hur viktigt"+13
är liveuppträdandet för er?
#1"/0,*"16$"+%+$"/&%,-*"!
")"3"/+&"+#/&01"+!"$6*+¦
,*/"02/0"/E21+3)!&$1*6
("1,*
(2/0-)+"/00(2))"!"1fram ett antal bollar
med siffror
några svar ur dem,
vilket visar0&"0(,)F
sig vara
– Det är det absolut viktigaste. Kontakten
"+$$"*+$, %/"10$)!'"%,0!"
)&3)!&$1"03/)&$1
på och så ska man hoppas på
att just de
lättare sagt än gjort.
med publiken, det är det som Keno går
¸:899/(+/(,**2+"+*"!11
0,*/"1/*"!#/$,/+F
&+1"*&+01#/")"3¦
numren man valde dras. Allt presenterat
ut på.
0(,), %#/0(,)(,**"/11
"/+,*"16$"+
Hur uppstod ert bandnamn? (,01+01+<*&)'/!"/(/,¦
—Vi vill ge publiken en upplevelse. En
-)10)&$10(2))" med vänlig gotländsk dialekt. Framförallt
+,/E3/3?<@*&)',+"/$/1&))
– De andra satt i en pizzeria och kollade
helkväll helt enkelt! säger Oskar och Pet/(+0-"11 är det lett å vinne.
$6*+0&"0(,)+F21$/*+
Det ﬁnns ett till Keno. Inte på Gotpå Keno. Och så försökte de räkna
ut hur
ter samtidigt.
++1011F
#/+11??-/, "+13--¦
land, utan de håller till i ett litet rum unstor chans det var att det skulle bli en
0)2+$!,*/+
der en bro vid Ekebybruk i Uppsala. Lett
svastika.
Är ni seriösa?
&)!"/+9>¦9A
å digge, svårt å danse, så lyder bandets
– Och sen gick de och spelade lite funk.
– Vi är oseriösa
på ett seriöst sätt. Seriosi/$/
motto.
De ringde upp mig och så kom jag ner
tet är när man
är allvarlig, koncentrerad.
-$6*¦
Det stämmer rätt så bra in på dem
till repan, säger Dag.
Vi går in för+0&"1E
saker helhjärtat, på ett oseri+/*/"
också. Bandets fem medlemmar använöst sätt kan man
säga, säger Petter.
"01*1
der sig av dansvänliga grooves som de
Inﬂuenser?
?@8;
bryter ner med udda taktarter, och strör
– Herbie Hancock, Miles Davis, Albert
Hur går det")"3"/F
till när en låt skapas?
lite humor över för att skapa något som
Ayler och Bob Hund, säger Oskar och
– Det är rätt så lätt för Keno att göra en
de själva väljer att kalla ”damp-funk”.
skrattar.
låt. Man bara sätter sina svettiga labbar på
Alla i bandet spelar ﬂera olika in– Meshuggah. Vaddå, jag lyssnar inte på
basen och låter dem dansa, säger Petter.

N

M
Svart
va
art pjäs med humor
Repetitionerna
tionerna inf
inför Bernardas Hus, en pjäs som
utspelar
Spanien, är i full gång på
ar sig i 30-talets
30-t
Stadsteaterns
eaterns Lilla Scen.

Terxt: Ida Jansson
Foto: Mårten Markne

Bernardas Hus är skriven av Federico
Garcia Lorca,
ca, en allkonstnär som både
målade och
Berh skrev pjäser och dikter.
d
v
nardas Hus,, som är hans sista verk,
är en
historia
väldigt svartt och sorglig historia.
Pjäsen fokuserar mest på d
den yngsta
ela, som är tjugo år,
år och inte
dottern, Adela,
ellre än att få komma
kom
vill något hellre
ut och
se världen och möta kärleken
kärleken.Och mot
ir hon också förälskad
förälska – dock i
alla odds blir
om ska gifta sig med familjens
den man som
er. Och så är intrigerna
intrig
äldsta dotter.
i full
gång.
Även om Bernardas Hus skrevs på
nns den lika aktuell idag, den
30-talet känns
slor som är lika viktiga
vikti nu som
speglar känslor
då.
Det är en pjäs regisserad av en kvinna
(Rebecca Forsberg) och som handlar om
h framförallt om hedersprobkvinnor, och
et som Adela ser som självklar
lematik – det
kärlek och frihet ser Bernarda som skamt.
ligt och fult.
– Det är en svart, nästan nattsvart,
pjäs med mycket svartsjuka, men det

familjen genom att rätta till saker och
stötta de andra.
Malin kommer från Tornedalen
och har alltid varit intresserad av teater.
Tidigare har hon startat och varit med i
teatergrupper och bland annat gjort radioteater.
Teaterhögskolan var ett självklart val
– hon är helt säker på att det är skådespelare hon vill bli. Man måste verkligen
brinna för teater för att orka med det
hårda tempot på Teaterhögskolan.
Malin tipsar om att gå en teaterkurs
om man vill förbereda sig inför scenskolan, speciellt om man inte har någon
som helst erfarenhet av att spela teater.
– Som skådespelare är det väldigt
viktigt att vara en bra människokännare,
man kan säga att det är praktisk beteendevetenskap vi håller på med, säger
Malin.
– Teatern är en konstform som ger
tusen möjligheter att skildra en verklighet. Det ﬁnns egentligen inga begränsningar, vilket är fantastiskt.

-DJKDUPLO
JJKD
DUPLO
UGHU
HU
U NURQRU
NURQRU
MDUGHUNURQRU
9DGVNXOOHGX

GVNXOOHGX
JRUDPHGVD
P\FNHWSHQJDU"
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Annons: Veronica Teljing
GUC, vt 2011

YCKET PÅ GÅNG. Så kan man lugnt
beskriva Olle Hedstrands liv. Att
vara tvåbarnspappa är aldrig lätt,
att dessutom driva ett kafé och
ägna tid åt ”ﬁbermuzaktrion” Lolas förvandlar
honom till något av en superhjälte.
Kaféet han driver är Hugos, beläget i centrala
Uppsala sen tio år tillbaka. Från början var att
starta kaféet hans exfru Sandras idé men sedan
ett år tillbaka står Olle Hedstrand som enda
ägare. Han berättar att det som ﬁck dem att
starta kaféet i själva verket var att de ﬁck barn,
eftersom dörrar då stängs och ﬂer saker blir
mindre möjliga. Det ﬁck dem att sluta vela och
verkligen göra något.
Han skurar golvet medan han pratar med sin
melodiska röst. Alltid något på gång, ändå har
han en lugnande inverkan på omgivningen,
det märker man så fort man ser honom.
– Kaféet har fått sitt namn från vår förstfödda, Hugo. Paulina kom två år senare men
jag har inte orkat öppna Cantina Paulina än.
Vänta bara, säger han.

ﬁnns också mycket humor där. Den
tar upp systerskapet och en stor frihetslängtan, säger Malin Buska, en elev från
teaterhögskolan i Malmö som spelar
Amelia i Bernardas Hus.
Malin Buska är 22 år och har lyckats
med den ovanliga bedriften att komma
in på scenskolan på första försöket.
Nu gör hon sin femte termin på
teaterhögskolan, vilket innebär praktik,
och för Malins del rollen som Amelia,
mittensystern i Bernardas Hus. Amelia
är spegeln i familjen, hon håller ihop
BERNARDAS HUS
Skrevs 1936 av den spanske dramatikern Federico Garcia Lorca. Samma år
mördades Lorca av fascisterna. Pjäsen
utspelas i 30-talets Spanien.
Regi: Rebecca Forsberg
Premiär: 30 september.
Med teaterkortet kan den som är 15-20
år se alla ordinarie föreställningar på
Upsala Stadsteater till rabatterat pris.
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ungdomar tacka lille Hugo. Kaféet
som bär hans namn är personligt, mysigt och
speciellt. Men själva idén med stället var kaffet.
Idag har kaféet två sorters stammisar; de som
kommer för kaffet och de som kommer för miljön. Nu vill han utöka kaféverksamheten med
livemusik; singer songwriters som kommer in
på lördagseftermiddagar 17-20 ”och ha öppet
rep typ”.
Samtidigt är det svårt att få ett eget kafé att
gå runt. Man får räkna med så mycket större
kostnader än man trott.
– Jag brukar likna det vid ett legobygge, det
blir aldrig riktigt klart
IDAG KAN ALLA

<RXWKLQUHYROW

7KHERXQW\KXQWHU

7HGG\EHDUV

0JPW

3%,2

RAWA
& SIZA

KODJO
AKOLOR

aning
Utm
Õ/803(1Õ-2%%

MÅLINRIKTAD

$QQD7RUVWHQVVRQ

umgänge til
till nittio procent av
kor han träffat geno
människor
genom kaféet och när
han står bakom disken på ka
kaféet, kan han helt
plötsligt välja att bli extremt personlig med en
m man aldrig sagt et
även om
ett ord till varandra
tidigare. Kaféet tar upp väld
väldigt mycket plats i
hans liv.
– Jagg har tillbringat me
mer tid tillsammans
aoelever de senaste ååren än med mina
med praoelever
rn, vilket ju är rätt hemskt. Man har
egna barn,
ungefär en praoelev varanna
varannan vecka under terminerna.
a.
Vid frågan hur han själv har förändrats av
att startaa kaféet säger han att han har blivit mer
rationelll och noggrann, och kan nu klara av
Namn: Paul
en hel dag utan att bryta ihop.
Några visioner
ih
Olof Hedstrand
tiden har han dock inte, han förklarar
för framtiden
Ålder: 40 år
d att han har svårt aatt se vart det leder
det med
Bor: centrala
framåt.
Uppsala
erkar vara mycket att ﬁxa och dona och
Det verkar
PRGH
S£ I\ULVVNRODQ Gör:
WHVWdriver
KXU XWPDQDQGH ¢U GX" SROLWLN GHEDWW RP VNROIU£JRU XQJGRP L NQRZ NXQJ IX UHFRUGV
pussla med i hans liv. Den gamla
VolvoVWLO
Duett
Hugos kaffe och
ukade puttra omkring i såldes i beﬁnthan brukade
deli på Svartligt skickk efter motorhaveri i Västergötland, nu
bäcksgatan,
är den ersatt med en kaffebrun Saab som har
leder ”ﬁbermu33 år påå nacken. Med lite stripes och ljusblåa
zaktrion” Lolas.
listermärken ska den bli ”Hugos nya
Hugosklistermärken
na.”
ﬁna böna.”

Õ.5.257
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OHNWHPHGHOGHQ

SKEJTHALL

Hösten
efteråt
Ñ2&+9$'6.$'8
*5$,+67'"Ñ

3£J£QJWLOOVOXW"
'HVLJQ8SSVDOD

BEC WONDERS

ELEVRÅD GOES
ELEVKÅR

PHQYDG¢UVNLOOQDGHQ"

3%,218

'(9,/Î6086,&

IMAN
DAHER

DEN DESPERATA TONÅRSPOJKEN

Nick Twisp (Michael Cera)
lever i en miserabel miljö.
För att inte råka illa ut
tvingas hans familj att åka
bort. Nick hittar sitt livs
kärlek Sheeni, och tvingas
jobba hårt för kärleken,
vilket skapar en hel del
trubbel. Jag gillar den råa
humorn och det annorlunda
upplägget. Historien är dock
den samma som alltid. Gillade du Juno och Superbad
kan jag bara säga grattis.
En unik ﬁlm precis som alla
andra.
Elin Kumlin

'HPR

INNER
KITCHEN

KAMPANJ
– IGEN!

&219(56$7,216

,%87,.18

'HVLJQ8SSVDOD

hans
ex-fru Nicole träffas igen
när Milos nästa jobb blir att
fånga in henne. Samtidigt
får Nicole nys om polisens
koppling till ett mord. Det
blir en tuff återförening som
försvåras ytterligare när ett
kriminellt gäng börjar jaga
dem. Den första timmen
är väldigt händelsefattig
men när ﬁlmen väl kommer
igång är den riktigt bra.
Kombinationen av spänning, kärlek, humor och bra
skådespeleri gör ﬁlmen helt
klart värd att se.
Sigrid Nordström

PRISJÄGAREN MILO OCH

att sätta
en identitet på. Vi får höra
electro, indie, rock, punk
och en massa blandningar.
Det är underhållande, och
första gången låtarna går
genom min mp3 är det
som ett lusthus fyllt med
överraskningar. Spännande
samarbeten och kombinationer är deras styrka och
svaghet, men det är ett band
som borde passa alla. Vi
kommer att dansa, vi kommer att lyssna, och framför
allt så kommer vi att sjunga
tillsammans med dem.
Carl Fagerström

TEDDYBEARS ÄR SVÅRA

µ

ANNONS

Gillar du att
fota? Utveckla
relationen till din
kamera, ha kul
och tävla
mot
7DQLD0XNKWDU
andra: fototriss.
WDQLD#ZRUGXSSVDODVH
blogspot.com

Tjej!

,%87,.18

JAG PÅ fel skiva?”
säger jag högt för mig själv
ﬂera gånger under skivans
gång. Vad har egentligen
hänt under de tre år som
skiljer mellan de senaste skivorna? När Congratulations
spelas upp är jag övertygad
om att jag lyssnar på Pink
Floyds tidiga skivor på
1960-talet. Jag säger inte att
det är dåligt, jag säger bara
att jag är grymt överraskad
efter hört Kids från förra
albumet. Sorry Mgmt, Pink
Floyd gjorde det bättre. Håll
er till elektropop!
Emma Kujansuu

”LYSSNAR

bUGHWQnJRW
GXYLOOJ|UD
VRPGXLQWHInU"

EDIA, JAHA VAD är det egentligen,
tänker jag och loggar in på
bUGHWQnJRW
NE för att slå upp begreppet.
GXPnVWHJ|UD
Genast påminns jag om att jag inte kan
VRPGXLQWHYLOO"
se artikeln förrän jag har loggat in,
och i stället fylls skärmen med uppmaningar om att dela med mig om min
bUGXXQJ
misslyckade sökning på Facebook eller
RFKXWVDWWI|U
Twitter. ”Var den första av dina vänner
KHGHUVI|UWU\FN"
att gilla denna sida!”
Suck. Varifrån kommer vår generations besatthet av att ständigt dokumentera varje händelse? Visst kan vi
Ålder: 30 år.
På fritiden: Just nu gillar
2PGXKDUDNXWD
alla hålla med om att massmedia har
Gör:
Journalist och
SUREOHP
HOOHU jag faktiskt att hänga med
vuxit sig så stort att vi är helt omringprogramledare för Brunch- mina kompisar som har
EDUDYLOOSUDWDPHG
ade av nyheter och kändisliv, men är
småbarn, det är väldigt
rapporten i P3.
QnJRQ
social media på väg mot samma håll?
roligt!
Bor: Stockholm

Han friterar brunchen
Kändis

Henrik Torehammar

svåra ord. Den mer öppna sidan av mig vet
att kultur inte alls är så. Egentligen borde
ELLER ÄR VI kanske redan där, då vi tycks
vi byta ordet mot något annat, så ﬂer kan
ha en benägenhet att ständigt dela med
se att kultur faktiskt är vad vi pysslar med
osspå
avsträngar,
vår minsta
lilla
tanke. Är det
varje dag: slå
skriva
bokstäver,
bekräftelsen
vi söker?
Succén då din
rita streckgubbar
och prata
olika språk.
om hur
mycket
duärköpte dina
Det meststatus
intressanta
med
kulturen
nyaviskor
för ﬁck
likes.
kanske varför
reagerar
somtre
vi gör
på
Var
går gränsen
för hur mycket vi
ordet kultur. Vi
fördomsfulla
bläddrar
snabbt förbi
sidorna
kvällsblaskorna
och oss? Kanväljer
att isynas
och dela med
lägger inte ske
ner en
på att
spalten
i
harminut
vi inget
valläsa
då vi
är konstant
morgontidningen.
uppkopplade på ett eller annat sätt och

Ring vår
efon på

jourtel
Har
du som jobbar
50 07. nya sätt att nå ut till folk. Vi
0762-65
skämtar om saker eller drainom
media ett anmatiserar. Och sen hoppas
svar att ta upp vissa
-RXUHQlU|SSHQ
vi att de som lyssnar tycker
frågor?
PnQRQVRFKIUH
att det är roligt, vi tycker i
– Ja, som journalist på puNORFNDQ²
alla fall att det är roligt att
blic service så har jag det.
göra det!
Vårt uppdrag är lite i kortVad tycker du borde
het att vara som en duktig
uppmärksammas
mattant som ser till att det
vi blir som en stor ihoptrasslad boll,
mer i media?
ﬁnns nyttiga saker på alla
DÄRFÖR FÖRESLÅR JAG nu att vi byter ordet kuldär alla ligger på varandra och väsnas.
– Det viktigaste är att vi
barns tallrikar. Brunchraptur mot action under en månad. Innebörden
HPPDNXMDQVXX
H
PPDNXMD
porten som program friterar måste vara mer kritiska!
är densamma, och tusentals ﬂer ungdomar
#
ZRUGXSSVD
#ZRUGXSSVDODVH
Jag brukar säga att prosedan de nyttigheterna.
JAG SÄGER DET nu, alla era tankar och
kommer att läsa kultursidorna. Det blir en
blemet är modebloggarna
Varför
friterar
ni
nytåsikter
är
inte
små
guldkorn,
och
om
kulturkupp, för att bevisa att kultur faktiskt
och 90-talisterna, men
tigheterna?
bryr sig så kommer de
inte är lika någon
tråkigt verkligen
som samhällskunskap.
de är ju inget problem
– Vi ser oss lite som en exdig veta
det på
bättre
Därefterlåta
kommer
alla inse
att ett
kultur
intesätt än
genom
upp
Facebook. •
perimentverkstad som testar egentligen. Det spelar
alls är tråkigt,
utantummen
egentligen
en på
ihopsättning av orden kul och tur. De kommer
att skratta åt att de inte insett det tidigare
kultur! Skona mig!!” Jag vet. Jag har varit
v
och allt ﬂer ungdomar kommer engagera sig
u har en idé slagit mig
där, gjort det. Men nu
:25'
Õ::: :25' 8336$/$ 6(
i samhället.
be
och samma sak kan hända för er. Så bevara
Fortfarande inte övertygad? Vi tar det
et kan vänta, kaffet
kaffe
några sekunder. Sms:et
igen. Kultur är musik, dans, färgläggning,
li kallt och läraren är
hinner faktiskt inte bli
poesi och massa saker du faktiskt gör på din
säkert också sen.
fritid. Så döm inte hunden efter håren. Ge
rt de bara hör ordet
De ﬂesta ﬂyr så fort
insidan en chans och lägg ner din fördomskultur. De tror att de ska dö av uttråkfulla sida. Nu har du lagt ner två minuter
ning och gör allt för att överleva. Den
på att läsa din första kulturspalt. Grattis, du
v mig tycker att kultur
fördomsfulla sidan av
överlevde. •
överlevde
är kostymnissar, stela konstgallerier och

µ

HPPDNXMDQVXX
PDN
NXMDQV

'XNDQVNHUHGDQSOD
UHGDQSOD
WDO¢VDRFK
QHUDUDWWVOXWDO¢VDRFK
KQHMLQWH
E\WDVLGDÑKQHMLQWH









ingen roll om man tar en
massa dagens outﬁts, om
man samtidigt röstar i
riksdagsvalet och sätter sig
in i sådana saker.
– Det är ju lugnt om man
vill ha big boobies eller
plutar med munnen om
man tänker efter varför man
gör det.
Vad är ditt drömprojekt?
– När jag var liten fanns
det olika ”så funkar det”böcker som beskrev saker
på ett väldigt tydligt och
lätt sätt, till exempel ”så
funkar kroppen”.
– Det fanns en ”så funkar
Sverige” som beskrev
riksdagen, kommuner och
företag på ett väldigt enkelt
sätt. En sådan skulle jag
verkligen vilja göra! En
uppdaterad version av den
för 00- och 10-talet.
Text: Emelie Wahlmark
Foto: Snezana Vucetic
Bohm/SR

(PHOLH:DKOPDUN
*8&-RXUQDOLVWLN

Älskar: Sjunde himlen – ”When I see
their happy faces smiling back at me.”
Hatar: När man får hem skolkortet och
ser att man blundar, i år IGEN!
... Harry Potter-karaktär: Albus
Percival Wulfric Brian Dumbledore. R.I.P Abbe!
... citat/motto: What would
Jesus do? – kärlek och förlåtelse,
vackert.
Älskar: Mormors köttbullar.
... bergskedja: Uralbergen –
gränsen mellan Europa och
Hatar: Minusgrader.
)DYRULW
LWW ....
Asien, mäktigt!
... grundrr y P
otter-kkaraktär: Rubeus
... Har
Harry
Potter-karaktär:
Hagrid
grid – söt kille det där.
ämne: (U)
... cita
citat/motto:
at/motto: ”Forget, regret or
Uran – cool
halveringstid!
life is yours to miss” – musikalen
Rent.
t.
... ber
bergskedja:
rgskedja
a: Montes Caucasus –
nens svar på Alperna.
månens
... gru
grundämne:
undämne: (H) Väte – förekommerr i ett ﬂertal isotoper!

9LNWRULD(ULNVVRQ
LD(ULNVVRQ
*8&)RWR
&)
)RWR

They’re not
all diamonds

$&7,
&7,21
.8/785
8/7

9HURQLND7HOMLQJ
*8&*UDILVNNRPPXQLNDWLRQ

)DYRULW



Skriv
Skri
Sk
kr i Spotify
kr
Spotifys
potifys sök
sökfält:
sö
user:tidningenw
user:tidningen
r:tidningenw
:tidningenw
enword
orrd
spotify:user:tidningenword
facebook.c
facebook.com/
acebook.com/
tidningenwo
tidningenword
dningenword

word-uppsala
word-uppsala.
word-uppsala.se
ord-uppsala.se
rd u

Älskar: Konspirationsteorier och domedagsprofetior.
Hatar: Facebook – statens och företagens
praktiska övervakningsenhet!

)DYRULW

... Harry Potter-karaktär: Sirius Black –
modig och missförstådd men alltid lojal.
... citat/motto: ”Slåss mot troll, befria
prinsessor och döda varulvar – det är
att leva” – August Strindberg.
... bergskedja: Atlantiska centralryggen
– en av världens längsta bergskedjor,
mittoceaniska ryggarna.
Älskar: Fantasyböcker,
vad är bättre än att gräva ... grundämne: (C) Kol – byggstenen till
allt liv på jorden.
sig ner i en tusen sidor
lång bok och försvinna i
några dagar!
Hatar: Jag tycker hatar är
ett väldigt starkt ord, så jag hatar inte.

6DUD3LKO
7KRUHQ
7KRUHQ
&RPPXQLFDWLRQ

)DYRULW

... Harry Potter-karaktär: Severus
Snape, mer missförstådd kille får man leta
efter.
... citat/motto: If A is success in life, then
A equals x plus y plus z. Work is x; y is
play; and z is keeping your mouth shut – Albert Einstein.
... bergskedja: Himalaya, där jorden möter himlen, så
mäktigt.
... grundämne: (Kr) Krypton. Får mig alltid att tänka på Clark
Kent!

ANNONS
NS

Va
Vad
V
ad vill du säga
ttill
ill en politiker
maila
i Uppsala?
Uppsala?
info@motesplatsen.net

ringa
i

018-69 44 99

0«WHVSODWVHQ
På Mötesplatsen träffas Uppsalas
unga och de som bestämmer.
De lyssnar på varandra för att
beslut som rör unga ska bli bättre.
Mötesplatser i vår
• tisdag den 8 februari
• tisdag den 15 mars
• tisdag den 12 april
Alltid gratis mat och ﬁka för unga.
Alltid 17.30.
Alltid
ll id ppåå Grandd

::::25'8336$/$6(Õ:25'

:25'Õ::::25'8336$/$6(
'DJVDWWUDJJD
I´UVWDJ£QJVY¢OMDUH

PRGHVWLOS£NDWWHO¢VQLQJPDJDVLQILOP]RPELHUE\U£NUDWPLOMRQHUWLOO8QJGRPHQV+XVPRKDPDGPRWY¢JJHQ

Foto: Gustav Stigestadh
GUC, vt 2010

Text: Erik Bjurling
John Bauer, vt 2010
Foto: Viktoria Eriksson
GUC, ht 2009

Text och foto: Sophie Karlsson
GUC, ht 2007

Text: Emma Kujansuu
GUC, vt 2010
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Foto: Sami Ammya
GUC, vt 2006

Text: Sandro Colombo
GUC, vt 2006

kan hitta skillnaderna. Jag
njuter. Lägger undan allt för
att bara få lyssna. Det stadiga och säkra gör dock att
skivan riskerar att bli nästan
lite förutsägbar och platt.
Det ﬁnns inte något som
sticker ut och inte heller
någon särskild låt som jag
faller pladask för. Men – jag
inser sedan att jag har fel.
Faktum är att nästan alla de
bra tio låtarna får mig att
falla pladask.
Freja Arvidsson



.¢QGLV

had Olle Hedstrand
När kaféet startade hade
irekt utbildning inom kaféliv, annat än
ingen direkt
obbat på studentnationer
studentnatio
att ha jobbat
och liknande.
nde efter nio år dra
Fortfarande
drabbas han av ahalser och kommer till nya insikter.
upplevelser
lva tjusningen med att
a ha ett eget kafé,
– Själva
eller ja en egen verksamhet över huvudtaget är
an kan bestämma så mycket själv. Om
ju att man
ka jag bara köra på
det inte ﬁnns några bullar kan
ullar idag.
– inga bullar
IDAG BESTÅR
TÅR HANS

ﬁnaste
röst tar sig John Engelbrekt, sångare och gitarrist
i Johnossi, snabbt genom
de bra tio låtarna som ﬁnns
på den nya skivan. De bra
tio låtarna – det är nog så
jag enklast skulle förklara
skivan. Den känns både
stadig och väldigt säker.
Alla låtarna är riktigt bra
och även om jag inte tycker
att de skiljer sig så mycket
från varandra så tar det inte
heller lång tid innan jag

rare på resa till Jerusalem.
7HVWSDWUXOO
Men på vägen dit åker de

J£US£NDI§

'HPR

Sophie Karlsson skrev och fotade

väldigt svårt att hänga med
i handlingen (den lilla handling som ﬁnns). Hela ﬁlmen
går i spåret ”överdrivet
våld” men man får inte reda
på varför de tog till våld.
Jag skulle beskriva ﬁlmen
som en misslyckad blandning av Kung Arthur och
The Shining. Det enda
bra som ﬁnns att säga om
Valhalla rising var att den
har snyggt gjorda kläder och
grymma miljöer.
Erik Bjurling

MED KANSKE SVERIGES

vilse i en tjock dimma och
hamnar någon helt annanstans.
Filmen saknar ordentlig
dialog och därför blir det

EN ENÖGD OCH stum krigare
(Mads Mikkelsen) lever
som någon sorts gladiatorfånge åt en skotsk klan under vikingatiden. Han ﬂyr
tillsammans med en pojke
och tillsammans slår de sig
ihop med en grupp korsfa-

HITTA
DIN RT.
A
NYSTST!
TE

Olle Hedstrands kafé är lika personligt
onligt som fu
fullt av
kontraster; kitschig inredning samsas
sas med smaskiga
sm
mackor och tilltalar en ung kafépublik.
att
blik. Trots at
kaféet kräver mycket kraft och tid är han själv
energin personiﬁerad.

.8/785

är på en
engelska six – det
ord i den fantasförsta ordet
tiska serie
serien Six feet under
som hand
handlar om familjen
Fisher som ä
är i begravningsbranschen. TTvå ord: se den.

M

-RKQRVVL

3%,218
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Det är ju lugnt om man vill ha big
boobies eller plutar med munnen
om man tänker efter varför
man gör det.

Text: Emelie Wahlmark
GUC, vt 2011
Text: Cecilia Östman
John Bauer, ht 2010

Ansök på word-uppsala.se/apu
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Över 20 gymnasieskolor, mer än 8000 elever – och 4 tidningar
tidning samt en radiokanal.
Jensen skriker
Jensen
www.jgu.se
Nättidning. Drivs som elevförening, med rektor som
ansvarig utgivare.

Pegasen
Katedralskolan
1 nummer/månad
Uppsalas äldsta skoltidning
– startad 1928!

Radio Fresh
Katedralskolan
Sänder musik i högtalare
hela skoldagen. Och vem
som helst får önska låtar!

Nytt
utseende
på
gång ...

Bärbart
Rosendalsgymnasiet
4 nummer/år
Skriver om allt möjligt som
händer på eller rör Rosendal. Ny layout på gång.



Gucamole
GUC
www.gucamole.se
Nyhetstidning på nätet, görs
av journalistikelever under
lärarledning.

Dessutom ...
Första numret av Kärlek och radiobilar
är under produktion på Internationella
gymnasiet. På Boland ﬁnns den sporadiskt uppdykande Skoltidningen.

7(673$758//



Underhållning och allvar för skoltidningar
Foto: David Nilsson

3\VVHOVRPWDUGLJWLOOEDNDLWLGHQ

µ

Pärlplattor
Kanske känner du att pärlplattor är något som hör till lågstadiet, men faktum
är att du med dessa kan göra både smycken och konst.
Varför inte göra en Gameboy eller ett idolporträtt i pärlor? Kolla på parlplattor.blogspot.com för inspiration.
Potatistryck
Att karva ut ett mönster ur en potatis är inte så svårt, och inte heller att köpa
färg. Tryck på tröjor, dukar, tygpåsar och dina Converse för att vara lite
lagom unik. Det är barnsligt kul.

Uppsala ska ha
Sveriges bredaste

ett unikt sätt. Ungdomar får sällan komma
till tals med sina åsikter och skolmedier är
ett utmärkt sätt att få sin röst hörd.
Du är regionsombud för Ung
Media. Vad är det?
– Jag hjälper till med att främja skolmedier
och ung media, som till exempel skoltidningar, skolradio och ungdomsmedia
utanför skolan.
Vad är ditt mål med tjänsten?
Vad är bäst med skolmedier?
– Jag satsar på att Uppsala ska ha Sveri– Det bästa med skolmedier är att de
/28,6(
skolmedier
och&$5/
attUppsala ska
har ett helt annat perspektiv på skolan. )(/,; ges bästa/6$5$
,1'*5(1
/,'5,
) $*(56750
Skolmedier kan därmed granska skolan på
WH[Wbredaste utbud
IRWR ha Sveriges
WH[Wav ung media.

På vissa skolor, som Katedral och
Rosendal, drivs skoltidningen som en
förening, fristående från skolan. På
andra, som GUC, är lärare ansvariga
och tidningen är på ett eller annat sätt
en del av undervisningen.
– Det är vi elever som driver tidningen, men lärare förhandsgranskar
allt material, säger Sanna Paslawska
Saleh på GUC:s Gucamole.
Skoltidningar kan bidra till skoldemokratin eftersom skolledningen kan
granskas. Men det görs sällan:
– Man föredrar att underhålla med
att skriva om det som berör ungdomars vardag och intressen, säger

:25'Õ::::25'8336$/$6(

N
Niklas Norén,
generalsekreterare på
organis
organisationen
Ung Media.
Osäk
Osäkerhet
om lagar och regler för
vad man kan skriva, och rädsla för att
det kan påverka betyg eller skolgång, är
sk till att granskning inte görs.
andra skäl
sk
En skoltidning
som är organiserad
som en förening och har en ansvarig
utgivare har ett starkt skydd. Ingen
utgivare*
utomstå
utomstående har rätt att förhindra
verksam
verksamheten, så länge man inte skriver någ
något olagligt. Det ﬁnns ändå fall
då skolledningen censurerat.*
– Förhandsgranskning* är vanligt
speciellt i nystartade skoltidningar.
Många unga journalister tycker att det

13 år senare är det dags
för de nu myndiga Carl
Sara
återigen
bli– Rektorer välkomnar och stöttar
de inte
vågar ta att
en eventuell
konﬂikt,
är svårt att vara kritisk mot skolled- och
oftast skoltidningsverksamhet. De
säger Niklas Norén.
ning eller skriva provokativt för att
sina
barnasinser värdet av att ge eleverna en röst
För Uppsalas
del ﬁnns
ett omtalat
det upplevs som en risk att det kan ett med
och att skoltidningen gör skolan mer
fall då Katedralskolans rektor försökte
påverka betyg eller skolgång. Mig
nen
– ettgenom
att prova
tre säger Niklas Norén. •
attraktiv,
stoppa
nummer av Pegasen
som
veterligen ﬁnns det inga fall där det här
9LOVHL/DQGHW6RFNLSODVW
innehöll en novell där en lärare blev
faktiskt har hänt, men känslan är så
& Mårten Markne
egentligen
ärText: Polat Akgül
mördad. Sådantde
är alltså
ovanligt.
stark hos många unga journalister att aktiviteter
Foto: Viktoria Eriksson
ingen gråter. Fröken berättar
jackan på
att det ﬁnns lego och Carl
namnkroken och väskan på
för gamla för.
* stolsryggen. Vi är tillbaka i
VPDUWDWLSVI´UGLJVRPYLOOVWDUWDVNROWLGQLQJ
bestämmer sig för att öva
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AV MED SKORNA,

 Starta
förening.

En förening är fri
från skolan och kan
söka pengar från
Ung Media.

 Bra/dåligt  Vilka är
Kom fram till vad
ni tycker är dåligt,
kopiera det ni tycker
är bra. Läs andra
tidningar.

läsarna?

Alla på skolan, även
lärarna? Vad gillar
de som går på er
skola att läsa om?

* från Anna Wallgren
på Ung Media

N BRA SKOLTIDNING kan få många
läsare, om eleverna skriver om
rätt saker, säger Jenny Mokhtari,
lärare på Jensen som startade, men inte
driver, skoltidningen Jensen skriker.
– Vi försöker skriva om saker eleverna vill läsa om. Vi har en följetong,
gör reportage om nyheter på skolan,
intervjuar lärare/elever, skriver om
projektarbeten och skvaller, säger
Malin Christersson på Kattes skoltidning Pegasen.
Hon tycker att skoltidningen är till
för att underhålla – det är inte relevant
att skriva om kriget i Irak om det inte
diskuteras i skolan.

5(3257$*(

lite inför arkitektutbildgrundskolan.
Tipslåda.Först är det bild,
Be skolan
ningen på Chalmers.
alla
Skaffa en mejlregnbågens
dit
om
pengar.
Sara måste lugna ner sig,
färger
strukturefolk kan skickarade
tips i en enorm
Skolmedier
är där
viktiga Carl får läsa en saga om en
trälåda
om saker som varje
hän- kulörförhar
elevdemokratin.
pojke med en visselpipa.
sin plats. Vi
Boken är tråkig och vi
ritarvill
porträtt
och har
visar
sen
Skolan
intresse
der och vad man
känner att vi saknar action.
stolt upp dem
fröken
av attförhjälpa
till.
läsa om.
Till fotbollsspelet! 1-1 i
Felix.
match.
Sedan blir det luffarDet ringer ut.
schack, ingen vinner och
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Tack till personalen på Pelle Svanslös Hus, personalen på
Vaksalaskolan samt familjen Lövqvist för utlåning av pulkamaterial!

Nostalgi: 5
B
Barnasinne:
i
5
Gy
Gymnasistlämplighet:
i tlä
l plil gh t 1

BÄST !
I TEST
5DFHLVORWWVLG\OO
och
alldeles för lite kläder begav
vi oss till Slottsbacken för
pulkaåkning. Förväntningarna var höga och entusiasmen något nedfryst. Dagen
till ära hade det gått från
nollan till minus tio över
natten och det faktum att vi
gått upp alldeles för tidigt
gjorde det inte varmare. Vi
lufsade upp för backen och
slog oss ner på varsin stjärtlapp. Rumporna proteste-

7(;79,59(,9$56621
)272+(15,&1<0$1
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rade förgäves. Våra långa
ben tog steget till ett utskjut,
vi var nu på väg ner.
De som tagit sovmorgon
vaknade garanterat av de
ljud som kom från våra
köldskadade munnar. Tänk
er en blandning av Malena
Ernman, Jimmy Jansson och
Ophilia, och ni hör våra
stämmor. Snön yrde, den var
överallt.
Vi var nere, och redo att
springa upp igen.

KNACK KNACK, EN

till något av alla inredningssitter hellre och
program
som ﬁnns
på tv. om politik utan sitte
inte
oss
Vi bryr
Han behöver allvarlig hjälp.
atusar eller så är vi
ksta
En
avslappnad vilostund
Facebookstatusar,
varandras
gillari hängmattan,
och med ny
Och varför
gats
starr gatstenar.
energi tassar
vi fram till
som kastar
aktivister
militanta
affären. Där serveras ﬁsk
bryr sig ju
politike
och citron.
känner igen
annorlunda,, politikerna
det Vivara
skulle
rekvisita från julkalendern,
oss Eller?
vi pillar
på allt
gerar oss.
unga engagerar
vivi kan
ifall
om
inte och
för att få tillbaks den under-

värld av
nostalgi öppnar sig. Där är
Pelle himself. Vi går upp en
våning, till Gullans salong,
Måns ungkarlslya, Petterssons hundkoja och Pelles
och Majas boning.
Vi besöker Gullan och
kattöronen sätts på plats.
Vi gillar vår nya look i de
vackert upplysta speglarna.
Vidare till Måns. Grått,
grått och åter grått, undra
varför ingen anmält honom

bara känsla vi kände varje
decembermorgon för många
år sedan. Vi är nöjda. Mjau.

Text:
Te
ext: E
Elin
lin
nK
Kumlin • Illustration: Alva Hartman

Text: Elin Kumlin • Foto: Felix Lidéri
1. VAD ÄR POLITIK FÖR DIG? 2. ÄR DU POLITISKT
KT IN
INTRESSERAD?
NTRESSERA

Nostalgi: 6
Barnasinne: 10
Gymnasistlämplighet: 9

:25'Õ::::25'8336$/$6(

Nostalgi: 10
Barnasinne: 5
Gymnasistlämplighet: 8

:::Christoffer
:25'Skott,
8336$/$
Õ:25'

19 år 6(
Linnea
Nilsson, 25
år
Niklas Rodin,
din, 18
18 år
år
1 Det är när alla får
säga sina åsikter, och
man respekterar andra.
2 Nej, jag har inte
kommit till den punkten i
mitt liv än.

Text: Sara Pihl
Thoren, vt 2011



1 Det är ett sätt att
påverka sin situation
och sin omgivning i
samhället.
2 Ja, det skulle jag nog
säga.

1 Oj, gamlingar i
riksdagen.
2 Inte alls, och inte
skulle jag vilja bli det.

JJohanna
o
Wikström,
1 7 år
1 Vet ej.
2 Nej, jag är inte 18 år
än,
än så jag har inte ens
rösträtt.
rös

Elin Berggren, 18 år
1 Politik ... det är när
man kan vara med och
påverka.
2 Det är intressant
ibland.
en halv
fall två och
eller i alla

:25'Õ::::25'8336$/$6(
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ª

Hugger tag i
någon bara.
Tjej eller kille spelar
ingen roll.
4

6DQWHOOHUIDOVNW"

IDOVNW

en fördom som blivit allt vanligare och
som ingen längre reagerar över.
Statistiken visar att intresset ökar: i
riksdagsvalet 2006 ökade andelen förstagångsväljare med nästan 6 procent

jämfört med 2002.
Moderata ungdomsförbundet är
ett av de största ungdomsförbunden
i Sverige och har haft en medlemsökning med ungefär tusen personer per år

I dag ﬁnns många sätt att engagera sig politiskt. Med ett klick
går du med i en Facebokgrupp,
och så visar du vad just du tycker. Men
vilken möjlighet har du egentligen att
påverka genom Facebook? Vi frågade
journalisten och författaren Per Grankvist.
– Föreningar och partier får färre medlemmar, men inget tyder på att vi är mindre engagerade som människor. På två
veckor kan man få 200 000 personer att
stödja en, och det är lättare än någonsin
att sprida engagemanget.
Vad behövs för att man ska lyckas?
– Man måste använda Facebook för

det som det är bra på: dialog. Folk
vill ha dialog och man måste vara där
kunderna, väljarna eller aktivisterna är.
Om de är på Facebook – kanon, men
om de hellre lirar Wow så kanske man
ska skapa en avatar där i stället. Och det
är innehållet som är det viktiga! Att som
Moderaterna starta en Twitter och sedan
skriva vilka skor Carl Bildt har är som att
köpa en hd-tv och bara visa testbilden.
Men hur kan man använda Facebook
om man till exempel är en liten grupp
som vill starta ett ungdomshus?
– De engagerade har säkert tillsammans
över tusen vänner på Facebook, börja

där! Men frågan är varför man vill ha
många fans? Behöver man det? Man
kanske inte alls ska vara på Facebook,
utan luncha med politiker eller UNT:s
chefredaktör. Man ska utgå från sitt mål,
se vilka som har ett engagemang, sedan
hur man kan aktivera dem. Det ﬁnns
många som är helt ointresserade av ett
ungdomshus, men skit i dem. Så gjorde
man redan på dagis, det ﬁnns ingen
anledning att sluta med det bara för att
man blir en förening eller organisation.
Lek med dem som vill leka med dig och
skit i de andra.
Efter studenten ska du göra någonting av ditt
Text: Elin Kumlin och Mårten Markne



liv. Du ska komma på vad du vill syssla med
ad
och kanske utbilda dig så att du blir kvaliﬁcerad
och kan betala hyra och mat.
Få alternativ efter gymnasiet uppmuntrar till fördjupning
ördju
jupning i
”onyttigt”,
men
ﬁnns – folkhögskola
ettt sådant.
sådant.
:::något
:25'
8336$/$
6(de
Õ:25'
 är ett
Följ med till Wik.





Test

Joseﬁn Sivertsson skrev och ritade

påstår att ungdomar inte intresserar sig
för politik, men det är bara snicksnack, säger Jytte Guteland, ordförande för SSU. Hon menar att det är

MÅNGA POLITIKER

Test

Vilken
skolavslutningstyp
ut g y är du?
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Text: Polat Akgül
GUC, ht 2010

A
6

I SKOLAN…
…

2
1

EN NY MORGON
GRYR OCH DU
VAKNAR UPP
TILL ÅRETS SKOLAVSLUTNING. HUR
BÖRJAR DU DIN
DAG?
A) Jag går upp lite tidigare för att hinna binda
en krans av blommorna jag plockade i
går kväll.
B) Tar en morgonöl
medan jag drar ﬁngrarna genom håret och
styr upp en look som
ser lite lagom casual
och avslappnad ut.
C) Stylar mig grundligt,
går igenom hela
garderoben två gånger
och sliter mitt hår
över att allt ser fel ut,
ﬁxar till frillan igen och
tigger skjuts till skolan
för att håret inte ska
förstöras. Jag hinner
inte äta frukost men
det gör inget för då
ser jag smalare ut.
D) Snoozar hela morgonen och hasar till
skolan i pyjamas.

3

A) ... minglar jag med
lärarna och
h sjunger
med i psalmen.
men.
B) ... spetsar jag
ag saften
som lärarna
na bjuder på.
C) ... fnissar jag
ag med
gänget, kommenterar
ommenterar
vad andra har på sig
och stylar mig på toa
för att försäkra
säkra mig
om att frisyren
yren håller
formen.
D) ... väger jag
g på stolen
och testar hur långt
bak man kan luta sig
utan att den
en välter.

VAD GÖR DU PÅ
KVÄLLEN?
A) Går till Fett mé kärlek
och sjunger karaoke.
Sen går jag hem och
tittar på Änglagård
och käkar grillad korv.
B) Parkfest, hemmafest
eller krogen. Så länge
det stavas PARTY så
är jag på!
C) Spelar kubb och
dricker cider.
D) Ringer en kompis och
tittar på ﬁlm. Somnar
framför teven.

5

DU ÄR ”LOOKIN’
FOR SOME LOOVE”.
HUR RAGGAR DU?

A) Håller mig i närheten
och hoppas på att bli
sedd när jag får mina
polare att asgarva.
B) Hugger tag i någon
bara. Tjej eller kille
spelar ingen roll.
C) Bjuder ut mitt span på
ZZZZRUGXSSVDODVHZRUG
en dejt. Middag, bio
och choklad – de vanliga dejtingklyschorna
är ett vinnande
koncept.
D) Ragga? I don’t need
poison girls, I’ve got
my mother!

EFTER NÅGRA
GRA
TIMMAR I EN
SVETTIG AULA
SLÄPPS DU
U UT I
FRIHETEN.. VART
V
GÅR DU?
A) Hem, där släkten väntar med blommor
ommor och
färska jordgubbar.
dgubbar.
B) Till en central
tral park
med ett kompisgäng
ompisgäng
och en platta
atta öl eller
två.
C) Fyrisfestivalen,
alen, där jag
ﬂanerar med
ed några
kompisar, käkar glass/
sockervadd
d och åker
någon karusell.
D) Hem till datorn där jag
spelar spel med fördragna gardiner så att
inte solljuset försämrar
bildkvaliteten.
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VAD SKA DU GÖRA I
SOMMAR?
A) Jag trivs bäst i öppna
landskap. Nära havet
vill jag bo några månader om året så att
själen kan få ro.
B) Hultsfredsfestivalen
och Augustibuller är
ju givna sommaraktiviteter. Ölpicknick på
stranden likaså.
C) Charterresa till någon
varm semesterort där
jag steker på stranden
om dagarna och
dansar på borden på
någon lokal taverna
med rödbrända
semestersvenskar
i jesussandaler/ﬂip
ﬂops och solskärm om
kvällarna.
D) Nintento wii är kul har
jag hört. Jag ska inte
göra något speciellt.
Hänga med polarna
och kanske följa med
päronen till sommarstugan och läsa
Fantomen i några
dagar.

VILKEN MUSIK
SNURRAR I DIN
SKIVSPELARE?
A) Ulf Lundell, Cornelis
Vreeswijk och Thomas
Ledin.
B) Djingis Khan, Mötley
Crües hits, Pitbullfarm
och Who’s got the
crack?
C) Absolute music, valfri
Idol-artist och Death
Cab for Cutie.
D) Shnappi, das kleine
Krokodil, musiken
från Zelda och kanske
Mad world med Gay
Jules.

GULLEGULLGIBBON
Du tycker att skolavslutningen är en harmonisk tradition
och vill ﬁra lugnt som en
kontrast mot skolhetsen. Det
värsta som kan hända den
här dagen är att det regnar
så att alla aktiviteter måste
ﬂyttas inomhus. Du ser inget
värde i att supa dig full den
här dagen utan vill minnas
allt så att du kan berätta
för dina barnbarn hur det
luktade och kändes denna
frihetens dag.

ª

C
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Internet
CHILL1960-2010

Din mamma har Facebook.

SCHIMPANSEN

Du är inte vad man skulle kalla
1960
Fram till Sommarlovet
1994 användes interen aktiv ungdom.
forskare
barabland
ytterligare
en och inom
är för dig net
anledningamerikanska
att inte gå tilldepartement.
skolan.
Inget
kommersiellt
syfte.
förmodan
skulle börja
Om du mot
skolan till hösten med en mörkare hudton beror det snarare på
skärmbränna än att du utsatt dig
för tillförsel av D-vitamin.

1995

Internet når allmänheten
heten i en
en
xxer snabbt.
sna
abbt.
liten skala men växer
ndel blir
n
bliir
Reklam och näthandel
tillåtet i USA.

199
98
1998

1998–1999 tillkommer 1
miljon nya användare i Sverige och många av våra stora
svenska nätföretag grundas.

För dig är skolavslutningen
ett utmärkt tillfälle att fylla
garderoben ännu mer och klä
upp dig lite extra. Det värsta
som skulle
kunna
hända en
sån här
dag är att
du drabbas av en
d
dålig
hårdag.
Dina vänner har
resurse
resurserna
och välviljan att
a hjälpa dig
situat
ur situationen
men
risken ﬁnns att
sj
din självkänsla
är
förstörd för resten
av dagen. Se det positivt, efter
en åktur med Batman eller
Extreme på Fyrisfestivalen ser
ingen perfekt ut i håret.

A

2007

Nu har vi sociala liv på internet
och alla i din omgivning har
sett de fräckaste klippen på
YouTube och puffat den snygga
killen i trean.

2010

Får du använda Facebook i skolan?
Det får inte alla.

F

Uppsalas ungdomar, så pass att
vissa skolor väljer att spärra
Facebook på sina datorer då det stör
undervisningen.
– Endast de program skolan installerar ska ﬁnnas på datorerna, säger
Christer Rosell, rektor för Fyrisskolan.

pärrat på
p
störande, är det ändå inte spärrat
m inget
vissa skolor. På Jensen ser man
problem med sajten så längee det inte
m
det
påverkar undervisningen, medan
på John Bauer inte är tillåtet
eet trots att
spärr saknas.
ok är tillåtet
o
På de skolor där Facebook

Adriana Bergström, 16 år, GUC
1 Pedoﬁler och liknande, unga inser inte alltid
vad som ﬁnns på internet. Det ﬁnns mycket
konstiga människor.
2 Ja, bilder från när man är utomlands kanske
man bara låter sina vänner se.
3 Det skulle vara ett mycket sämre nyhetsﬂöde
och det skulle vara svårare att hålla kontakten.

an
är anledningen
ofta att eleverna ska
lära sig ta eget ansvar, samt att det är
p
en plattform
där eleverna kan känna
b
sig bekväma.
Detta gör även att Facebook kan vara ett bra hjälpmedel.
– Vi ser att eleverna hjälper varandr på Facebook och vi har även i
andra
liten skala använt det i undervisningen,

word #8, 2007 • 7

Text: Johanna Malinen
Thoren, ht 2010

Text och bild: Josefin Sivertsson
GUC, vt 2007

Andelen svenskar över 16 år
som har tillgång till internet är
88 procent. Sociala medier
börjar bli populära .

1 VAD ÄR NEGATIVT MED INTERNET?
2 TÄNKER DU PÅ VAD DU PUBLICERAR PÅ INTERNET?
3 HUR TROR DU SAMHÄLLET SKULLE SE UT UTAN NÄTET?

Du ser skolavslutningen som
en anledning att festa loss
och det gör du med råge. Du
är ett riktigt partydjur och ditt
sista minne från förra året är
en närgången gräsmatta och
lukten av spya. Det som
verkligen kan förstöra den
här dagen är om polisen
skulle komma på att du
Text: Johanna Malinen
• Foto:
Tove Wendelin
dricker
drycker med
starkare alkoholhalt än
3,5 procent på allmän
plats
och hällerÄven
ut dem.
v
om Facebook kan vara
ACEBOOKANVÄNDANDET ÄR STORT
bland

Moa Juremalm,
16 å
år,, Fyrisskolan
Fy i k l
1 Ja, det är ju ett
bra sätt att hålla
kontakten med
kompisar.
kompisar
2 Det kan nog
funka, men jag vet
inte riktigt hur.

Foto: Felix Lidéri
GUC, vt 2010

2004

PARTYAPAN
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Foto: Henric Nyman
GUC, vt 2009

Webbläsare som Firefox och
Opera tillkommer. Sidor som
riktar sig till ungdomar blir
populära.

Online – på
å gott
g och ont

Det värsta
ärsta som skulle kunna
hända en sån här dag är att du
as av en dålig hårdag.
drabbas

1: TYCKER DU ATT MAN SKA FÅ ANVÄNDA FACEBOOK I SKOLAN?
SKO
OLAN?
TT BR
T
RA S
ÄTT
TT I U
2: TROR DU ATT MAN KAN ANVÄNDA FACEBOOK PÅ E
ETT
BRA
SÄTT
UNDERVISNINGEN?

Text: Elin Kumlin
GUC, vt 2010

2001

GLIDARGORILLAN

6 • word #8, 2007

Foto: Viktoria Eriksson
GUC, vt 2011
Foto: Angelina Ljungberg
John Bauer, ht 2010
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Jag vet att detta är ett högt mål men, som
vi regionombud brukar säga: ”sikta mot
stjärnorna, nå himlen.”
Hur kan du hjälpa till?
– Med att starta en förening, och lära ut
hur den fungerar, genom föreläsningar och
utbildningar inom journalistik, föreningsmedia och intervjuteknik. Jag kommer
dessutom att utbilda om yttrande- och
tryckfrihetsförordningen då censur ofta
uppkommer.
Text: Sara Pihl
Foto: Viktoria Eriksson

* förhandsgranskning: att en myndighet (t ex en kommunal skola) kontrollerar innehåll i medier i förväg. Förbjudet, förutom för ﬁlm!
* censur: att en myndighet (t ex en kommunal skola) har inﬂytande över innehållet i medier. Förbjudet, förutom för ﬁlm!
* ansvarig utgivare: den som är juridiskt ansvarig för innehållet i t ex en tidning. Den personen är ansvarig för allt innehåll, oavsett
vem som skrivit/fotograferat/osv.

Redaktionsmöte på Kattes Pegasen (stora bilden)
och Rosendals Bärbart (lilla bilden).

E



Back utbud
to av ung media.
förskoleåldern

Anna Lie

Ålder: 18 år.
Gör: Jobbar som regionsombud för
Ung Media och går tredje året på
Internationella gymnasiet.

Tobias WilleWilleb d 18 å
brand,
år,
IT gy
IT-gymnasiet
gymnasiet
1 Ja, det är väl
inga problem.
2 Ja,
Ja det fungerar
bra med att ha
grupper för lektioner och liknande.

Hampus Junhager,
16 år, Thoren
Business School
1 Ja, det är ett bra
sätt att ta rast.
2 Nej, det blir nog
snarare en distraktion tror jag.

genom till exempel frågelådor till prov,
säger Rosendalsgymnasiets rektor Olle
Bergh.
Han anser även att om man ska
utnyttja satsningen på bärbara datorer
till fullo så måste man hitta naturliga
plattformar för eleverna.
Det är även vanligt att elevråden
och elevkårerna använder sig av
Facebook för att bestämma möten och
marknadsföra sina event. Trots att
vissa skolor har Facebook spärrat verkar det inte vara något större problem
att nå ut, då eleverna i stället kollar
Facebook hemma eller via mobilen,
enligt kårernas ordföranden.
Det är förmodligen just denna
möjlighet till smidig kommunikation
som kan komma att ge Facebook mer
plats i undervisningen i framtiden,
enligt de rektorer för skolor som tilllåter sajten. •

Jon Björling
18 år, Thoren
1 Allt man gör ﬁnns ju
tillgängligt för alla.
2 Nej inte direkt, jag
lägger inte ut så mycket.
3 Allt vore mycket
svårare.

Robin Forselius
17 år, Ekebygymnasiet
1 Pedoﬁler och att bli
hackad och sånt.
2 Ja, jag publicerar
inget men bryr mig inte
så mycket om andra publicerar bilder på mig.
3 Som stenåldern.

)OHVWY¢QQHU
Q¢UKDQG´UYLQQHU ,17(

FACEBOOK HAR FÅTT

en konkurrent. Nya tjänsten
Path
bygger på idén att användarna
endast ska kunna
ha 50 vänner, och kallar
sig själv för ”det personliga
nätverket”.

Adam Möllevinge
17 år, Thoren
1 Det ﬁnns konstigt folk
på internet.
2 Nej, inte så mycket.
3 Det skulle vara svårare att hålla kontakten.
Fast då kanske man
skulle
träffas mer i verksk
ligheten i stället.

IDENTITETSKONTROLL
DEN NYA PRODUKTEN

Mycube Vault gör
back-up på data
på ditt konto på
Facebook, Flickr eller
liknande. Mycube
Vault, samlar in och
sparar all information från de sociala
nätverk användaren är
aktiv i.
Skaparen, svenske
JJohan Staël von
Holstein, anser att
H
integritet är något vi
måste vara rädda
om, och se till att det är
vi själva som har kontrollen över vår identitet på
internet.
Mycube Vault är gratis.

Anledningen till begränsningen
av vänner är att
människor enligt en studie
av Oxfordprofessorn Robin
Dunbar endast klarar av
att hålla reda på 150 äkta
relationer, och den närmaste
vänskapskretsen kan
endast hålla 50 personer.
Path ska göra det lättare
att vara sig själv och
skapa känslan av att det
är mer säkert att till exempel
ladda upp bilder, i och
med att endast dina närmaste
kan ta del av dem.

ÄR DU ÄGD?

SDWKFRP

ÄGER FACEBOOK ALLT du lägger upp
på sidan? Nej. Så här är det: det
du lägger upp på Facebook äger
du, men Facebook har rätt att använda
det.
Facebook har tidigare haft rätt att
använda det du lägger upp till nästan vad
de vill så länge det har med sajten att
göra, som marknadsföring. But no more. •

P\FXEHFRPYDXOW
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Foto: Tove Wendelin
GUC, ht 2010
Bild: Hannes Koort
GUC, ht 2010
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.YlOOVDUU

bUGXHQVnGDQVRPLQVSLUHUDUJH
QRPDWWEDUDYDUDHOOHUHOGDUGXSn
DQGUDJHQRPDWWVMlOYDOOWLGYDUD
ElVW"*|UYnUWWHVWVnInUGXVH2FK
YDUOXJQ²LGHWKlUWHVWHWILQQVEDUD
YLQQDUH
7H[W+DQQHV.RRUW
 ,OOXVWUDWLRQ0DOLQ6DQGUHG
Du får chansen att byta
plats med någon av dessa
personer, vem väljer du?
 Carl Bildt.
 Fernando Torres.
 Lady Gaga.
 Ingen, jag förblir mig själv!

Vilken färg förknippar du
dig själv med?
 Vit.
 Röd.
 Rosa.
 Blå.

Ett problem uppstår, vad
gör du?
 Tänker stillsamt ut en lösning för
dig själv och löser problemet utan
stora svårigheter.
 Går rakt på sak och angriper problemet, men resultatet blir inte
alltid som du vill.
 Första bästa tanken leder dig till
en lösning, även om sättet du gör
det på är lite udda.
 Tänker ut en plan, men problemet
måste lösas utan att omgivningen berörs.

Vad är viktigast för dig?
 Kunskap.
 Prestige.
 Uppskattning.
 Välmående.

Du och en grupp personer
hamnar på en öde ö, vilken
roll tar du?
Du vinner två miljoner
 Drabbas inte av panik utan planepå Lotto. Vad gör du med
rar hur framtiden ska se ut på ön.
pengarna ?
Låter de mer agerande jobba.
 Tar ledarrollen och motiverar
gruppen att fortsätta framåt.
 Du kommer på smått lustiga
idéer för att överleva och ta sig
ifrån ön. Gruppen har ibland svårt
att förstå hur idéerna ska hjälpa.
 Ser till att alla mår bra och agerar
om orättvisa uppstår i gruppen.

 Sparar pengarna till framtida
studier och kostnader.
 Köper direkt den sak du så länge
drömt om att äga.
 Impulsköp för hela slanten!
 Använder sparsamt, men delar
med dig av pengarna till nära och
kära.

9

QVSLUDW|U
1 Skolans hjälte
Du inspirerar dina klasskamrater och lärare att utvecklas
med ditt engagemang och arbete i skolan. En läxa glöms
aldrig och dina prov resulterar alltid i betyg med minst två
bokstäver. Det är först och främst din egna situation som
prioriteras och du har inte alltid tid att hjälpa andra.

2 Tävlarsjälen
Din brinnande låga låter dig aldrig ge
upp eller tappa fokus för ett ögonblick. Omgivningen uppmuntras
att prestera lika bra som du.
Att förlora en kamp kan ta
hårt på dig men du försöker
dölja att du är en dålig förlorare. Du blir själv inspirerad
av de stora ikonerna som
ständigt visar sin talang.

4 Vardagshjälten
Dina handlingar kanske
inte alltid påverkar omgivningen direkt, men de
ser dig som en omtänksam
och snäll själ, och i ditt sällskap tar alla fram sina bästa
sidor. Ditt liv rullar på och du
bryr dig om hur de runtomkring dig
mår. Är något på tok finns du där för att
stödja. Du mår bra när andra mår bra.

3 Den kreativa inspiratören
Ständigt nyskapande och motiverad att ta
sig an den minsta lilla idégnista. Resultaten och sättet att
gå till väga inspirerar din omgivning till att själva uttrycka sig och visa kreativitet. Sättet du
går till väga på och hur du visar upp det kanske är lite udda, men du vet alltid vad du håller på med.
Du inspireras av personer som vågar stå ut och visa sin egen stil.

Billigare 30-dagarskort
för ungdomar.
Nu får du som är upp till 19 år 30% rabatt på våra 30-dagars periodkort.
Korten gäller för obegränsat antal resor dygnet runt under 30 dagar och ﬁnns
i ﬂera varianter anpassade efter var och hur långt du reser. Läs mer på ul.se.
ul.se 0771-14 14 14

UPPTÅGET

REGIONBUSSARNA

STADSBUSSARNA

Du vet väl att alla Words
test kan göras på Facebook?
facebook.com/
tidningenword

10 MODE
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Pigg av
färger,
trött av
hoodie
-$*./b53cmig det första jag
gör på morgonen. Jag öppnar
garderoben, tittar igenom kläderna och tar det jag har lust
att ha på mig.
Därför spelar mitt humör på
morgonen en stor roll när det
kommer till mina kläder.
Om jag sovit dåligt och
därför är trött och hängig på
morgonen tar jag på mig ett
par jeans och en skön hoodtröja, något som jag kan krypa
ihop i. Något som jag känner
att jag inte behöver bry mig om
hur det sitter.
Om jag däremot har sovit
bra och är på ett bra humör
när jag vaknar kan det ta lång
tid att välja kläder.
Då kan jag stå och överväga
vad jag ska ha på mig hur länge
som helst och det slutar med
något färgglatt och upplyftande.
0(16('$181'(5dagen,

vet
jag att mina kläder smittar av
sig på mitt humör.
Så om jag valt hoodtröjan
på morgonen fortsätter jag att
vara på ett trött humör resten
av dagen, även efter
fter det att jag
vaknat.
Medan när jag
g valt en
färgexplosion på morgonen
är jag på glatt och
h barnsligt
humör resten av dagen.
Egentligen kanske
nske
jag därför borde sätta
på mig något uppplyftande de dagarr
jag känner mig
trött på morgonen, men så blir
det aldrig. •

6RILD
-DQVRQ
RPNOlGHURFK KXP|U
:25'#28

6WLO @rosendal
7UHVWLOLJD
5RVHQGDODUH
YLVDUYlJHQ
WLOOK|VWHQ

7H[WRFKIRWR
+DQQDK$[
$PDQGD
6DQNDUHK

-R
Har på sig: tröja från H&M,
byxor från Indiska, väska från
Marocko, skor köpta i Stockholm och örhänget som hon
har gjort själv.
9DGLQVSLUHUDVGXDY"
Folk jag ser runt omkring.
9DGYLOOGXKD
SnGLJLK|VW"
Jag tycker om ganska raka
enkla plagg, lite 50-tal. Annars
sköna koftor.

(ULN
(FNHUVWHQ

1YG
Har på sig: tröja från pappas
garderob, shorts från Weekday, skor från Nike (”väldigt
fjäderlätta!”)
9DGLQVSLUHUDVGXDY"
9DGL
av hemlig genre. Jag
Filmer a
försöker kklä mig praktiskt, för
att inte begränsas av mina
egna kläder.
9DGYLOOGXKD
SnGLJLK|VW"
Ja, shorts kan jag ju
inte ha! Men ett
par bättre skor
vore bra.

11
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0RKDPPHG
$EGXO+DPLG

1DE
Har på sig: skor hittade hemma, t-shirt och
väska från Weekday, tjocktröja från H&M,
solglasögon från Paris, shorts som han har
gjort själv.
9DGLQVSLUHUDVGXDY"
Förbättring, att jag vill få mig själv att se bra
ut. Jag gör om mycket av mina gamla kläder
till nya.
9DGYLOOGXKDSnGLJLK|VW"
Både mycket färg, och mer nertonat. Mörkt
och stilrent med lysande accentfärger.

%nGHP\FNHWIlUJRFKPHU
QHUWRQDW0|UNWRFKVWLOUHQW
PHGO\VDQGHDFFHQWIlUJHU
#28:25'
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SECOND HAND

QGKDQG
SnVlWW

672572&+60c77

 Blandad second hand och vintage.
 Svartbäcksgatan 62C, Vaksala torg på sommaren.
 Intervjuad: Yvonne Tillman, ägare.
Hur började det hela?

– Jag hade samlat på mig massor av
second handkläder under ﬂera år så det
räckte till en hel butik innan jag ﬁck tag
på den här lokalen.
Vad går pengarna till?

– Jag ger pengar till en liten organisation
som investerar i skolor i Liberia i stället
för att ge till olika stora organisationer,
så man vet att det gör någon skillnad.
Liberia är också ett land med en stark
kvinnlig president som kämpar för att
bygga upp landet.

7H[W$JQHV1\FDQGHU
 )RWR(OOHQ3DQ

,8SSVDODILQQVYLQWDJHRFKVHFRQGKDQG
I|UDOODVPDNHU'HQH[NOXVLYHKLWWDUVLQ
HOHJDQWWDOVLQUHGGDEXWLNRFKI|UGHQ
VRPYLOOI\QGDILQQVJHQHU|VDNOlGE\WDU
GDJDURFKWUDGLWLRQHOONlOODUORSSLV9LKDU
NROODWYDGVRPGULYHUHOGVMlODUQDEDNRP
8SSVDODVPHVWLQVSLUHUDQGHVWlOOHQ

Varifrån får du dina kläder?

– Jag har fått av grannar, vänner och
andra som känner till verksamheten och
kommer förbi med kläder, och jag har
köpt saker från olika ställen, till exempel
på barnens julmarknad i Oxford, på
resor och på marknader.
Vad är mest inspirerande i jobbet?

– Man vet aldrig vad folk kommer hit
och letar efter, det kan verklligen vara
vad som helst. Det är kul också när
någon kommer hit och hittar något som
verkligen passar.
Vad är det viktigaste med konceptet?

– Second hand är bra för miljön!

92;38%/,&80

 Second hand och klädbytardagar.
 Svartbäcksgatan 28.
 Intervjuad: Yael Selighson, projektledare.

Foto: Amelie Marklund

Vad erbjuder ni för second hand på Vox?

Vilket plagg skulle du helst vilja få in?

– På våra klädbytardagar kan man
komma med kläder och byta in mot en
check som man kan handla för här.

– Svår fråga! Nu skulle jag nog bli gladast
för en riktigt ﬁn byxdress från 60-talet.
Nya kan ju vara snygga, men en ”riktig”
från 60-talet vore kul, the real shit!

Hur går det att få tag på kläder?

– Vi får in otroligt mycket! Det är sjukt
mycket ﬁnt som folk ger ifrån sig. Det är
liksom inte urtvättade t-shirtar som folk
inte vill ha längre, ibland är det snarare
riktigt ﬁna plagg som folk tycker att ”den
här är jag klar med”.

:25'#28

Vad är roligast?

– Se allas glada miner när folk hittar nya,
jätteﬁna plagg utan att betala speciellt
mycket. Det är inte några sura miner precis ... utom när någon snor någons plagg
förstås!

13
'5($0(569,17$*(
 Butik med finare vintageplagg.
 Vretgränd 6.
 Intervjuad: Eva Myrberg, ägare.
Varav namnet på butiken?

– Det har många betydelser! Jag har
tänkt på att man ska kunna komma hit
och hitta sin drömklänning, och det har
varit en dröm för mig att starta något
som det här. Jag vill också att det ska
vara en spångbräda för andra till att
kunna göra någonting de drömmer om,
folk kan göra praktik här och jag hjälper
till med examensarbeten och till exempel
modevisningen på Katte, ibland har jag
lånat ut till föreställningar här i Uppsala.
Hur får du tag på dina kläder?

– Damerna kommer in med sina kläder,
och de berättar om sina öden med
kläderna. Jag tar ingenting gratis utan
betalar för allt. Men det är inte helt lätt
att skiljas från sina kläder, de har sina
liv i kläderna, det är ju förknippat med
minnen. Allting jag köper är vintage,
plaggen är 30 år eller äldre.
Vad är det bästa med second hand?

– Ibland kommer någon in och en klänning passar perfekt, trots att den tillhört
någon annan och ofta är skräddarsydd
till den. Jag hade en jätteﬁn 40-talsklänning som alla som kom in tyckte var
fantastisk, men den passade ingen, då
är det häftigt när det kommer in en som
den passar perfekt till!
Vad är det roligaste med jobbet?

– Skylta! Jag tycker om att använda min
kreativa sida.
Vad ger inspiration till jobbet?

– Jag håller alltid koll på modet, jag
är väldigt up-to-date, men alla dagens
modeskapare går och tittar i vintagebutikerna och kopierar, det har kommit folk
som håller på med design hit och tittat
ibland.

#28:25'

14 F&S

RELATIONER

$GDP
+XOWpQ

6RILD
-DQVRQ

.DULQ
%LVKRS%RQGHVWDP

VH[RFKUHODWLRQHU

VRFLDODSUREOHP

OlNDUHSn8QJGRPVKlOVDQ

Ställ en fråga!
 mejla fraga@word-uppsala.se
 sms:a 070-645 31 41

)UnJRUVYDU
-DJlUnURFKKDUI|ULQWHVnOlQJH
VHQEOLYLWWLOOVDPPDQVPHGGHQI|UVWD
ULNWLJDSDUWQHU1XlUGHWVnDWWMDJlU
VnVMXNWUlGGDWWI|UORUDKHQQHRFKMDJ
I|UV|NHUGlUI|UJ|UDDOOWKRQEHURFK
VWlQGLJWYDUDKHQQHWLOOP|WHVKHQQHV
RUGEOLUPLQODJRFKMDJNlQQHUDWWMDJ
KnOOHUSnDWWEOLQnJRQMDJLQWHULNWLJW
lUKMlOS9DGVNDMDJJ|UD"

Ojojoj, här måste du nog stanna upp lite.
Det låter ju som att du verkligen tycker
om den här tjejen men du måste nog ändå
tänka lite på dig själv.
Tänk över vad du egentligen känner, det
låter nästan mest som att det du är rädd
för är att bli ensam, försök att fokusera på
det du faktiskt känner för din partner. Det
viktigaste av allt, och som du säger själv, är
ju att du förändrar dig så mycket. Jag tror
att du skulle behöva prata med din partner
och sedan vill jag att du tänker för dig själv
att det var faktiskt den du var innan du
träffade henne som hon blev kär i, inte den
du förvandlas till genom att fortsätta som
du gör nu.

mycket vätska vid en utlösning. Om man
kan, hur mycket och på vilket sätt man
kan få fontänorgasm är mycket individuellt. Vissa blir bara lite mer våta medan det
för andra kan bli mer som att det sprutar.
Det är oklart om alla kvinnor kan få
fontänorgasm, men av de som kan så ses
ofta stimulans av G-punkten som det mest
effektiva sättet att uppnå det.
När det kommer till sex är det mycket
som handlar om olika grejer man ser och
hör. Tyvärr är det mycket som kommer direkt från porrindustrin. Jag tror att många
känner sig pressade eller påverkade av vad
de ser i porrﬁlm. Tänk på att det är skådespel och ofta med alla sorters extremer
inblandade. När det kommer till ditt eget
sexliv så tänk på: Make love, not porn.

0LQDNRP
SLVDUSUDWDU
RPIRQWlQ
RUJDVPHU
RFKMDJYHW
LQWHHQVYDG
GHWlU
-DJKDUHQNRPSLVVRPNQDSSWlWHU
QnJRQOXQFKLVNRODQ+RQlUOlVNLJW
VPDORFKMDJlUJDQVND|YHUW\JDGRP
DWWKRQKDUDQRUH[LD9DGVNDMDJJ|UD"

Något jag tycker att du inte ska göra, är
att säga åt henne att hon äter för lite. Det
kan du göra en eller två gånger, men om du
säger det för ofta blir det bara irriterande
och kan det ha motsatt effekt. Försök i
stället få henne att inse själv att hon har

Hur mycket tycker du att man ska förändra sig för sin partners skull?

0LQDNRPSLVDUSUDWDURPIRQWlQRUJDV
PHURFKMDJYHWLQWHHQVYDGGHWlUHOOHU
KXUPDQInUGHWYDGlUGHWHJHQWOLJHQ"

Fontänorgasm är en kvinnlig utlösning och
alltså något man får när man får orgasm
och utlösning samtidigt, ungefär som killar
ofta har, dock är det ovanligare hos kvinnor. Att det kallas fontänorgasm beror på
att en del kvinnor kan producera relativt

:25'#28

Elin Silén

Johanna Bernzelius

Alan Saritas

För att ett förhållande ska
fungera så måste man kompromissa. Är man inte redo
att göra det så är man nog
inte redo för ett förhållande.

Jag tycker man ska vara villig att förändra sig för att få
ett förhållande att fungera
men utan att förlora sig
själv.

Inget alls.

Text och foto: Adam Hultén
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Ni är helt
perfekta

PORRPÅVERKAD?
Påverkas du av porr? Svara på några snabba
ja/nej-påståenden så får du veta!

För killar!

För tjejer!

Minst tre ställningar
krävs för att man ska
kunna säga att man
haft ”bra sex.”

En bra älskarinna
ställer upp på allt.

Du har för små bröst,
eller i alla fall fel form
på dem.

Det bästa sättet att
få till analsex är att
”bara trycka in den.”
Foto: Airunp/Creative Commons
En riktig orgasm
låter väldigt mycket.
Annars räknas den
inte.

Tusen år gammal indisk tempelporr ... men betedde sig
indierna i allmänhet sig så här i sängkammaren?

En riktig orgasm låter
alltid väldigt mycket.
Annars räknas den
inte.

Sånt man ser i porr är vanligt i verkligheten, till
exempel 25-centimeterspittar, analsex och sex
med fler än två personer inblandade.

0–1 ”Ja”

2–3 ”Ja”

Grattis, du kör ditt eget sexrejs
och struntar i porriga idéer.
Eller så har du ljugit för att du
vet vad som är ”rätt svar.”

Du är lite så där mittemellan.
Ett tips för att du ska få ett
framtida bra sexliv: rätt svar på
alla frågorna är ”nej.”

4 ”Ja”
Skärpning. Porr är lika lite verklighet som Harry Potter-filmer:
folk får betalt för att göra konstiga grejer framför kameran.

Fakta: Så här påverkar porr
Procent av killar/tjejer i trean på gymnasiet: 55/18 ”jag får lust att prova”, 29/15 ”har lärt mig saker”,
31/16 ”har provat det jag sett”, 29/42 ”påverkas inte alls.” De som kollar på porr har oftare analoch oralsex än andra, är nöjdare med sin kropp och är mer positiva till prostitution. Källa:
SOU 2004:71 (2004), och Medierådets rapport Koll på porr (2006).

problem. Prata med henne om ätstörningar
och stereotyper, utan att på något sätt
nämna att du tror att hon har anorexia.
Då kan hon själv få tänka efter. Det kan
också hända att hon är naturligt smal och
bara inte tycker om skolmaten, så för att
bli säker på att hon verkligen har anorexia
kan ni gå och äta middag tillsammans, så
kan du se om hon äter lika lite då.
-DJYDUSnHQIHVWRFKHQDYWMHMHUQD
EOHYOLWHYlOIXOO9LE|UMDGHVNRMDOLWH
PHGKHQQHPHQVHQWRJHQDYPLQD
NRPSLVDUKHQQHWLOOHWWDYVRYUXPPHQ
RFKYnOGWRJKHQQH-DJPnUMlWWHGnOLJW
|YHUDWWMDJLQWHJMRUGHQnJRW

Det viktigaste för dig är att få prata med
någon. Kom ihåg att det inte är du som har
begått ett brott. Det är svårt att ingripa i
en sådan situation. Prata med någon vuxen
– någon du känner, till exempel en lärare,
eller om det inte känns okej så kan du gå
till kuratorn på din skola, ungdomsmottagningen eller Barnahus. Där kan du få stöd

1,7,77$5(5i spegeln, söker fel, bara fel.
Jag önskar att ni kunde se, verkligen SE.
Och lära er att ignorera rösterna som
skriker ”DU ÄR FEL”. Ni är inte fel. Inte
någonstans. Ni är alldeles perfekta, som en
sommarbris eller smaken av sömn när man
inte har sovit på alldeles för länge.
Ni behöver inte ändra på någonting, ni
behöver inte svälta er tills ni kippar efter
andan, ni behöver inte spy upp middagen.
Ni behöver bara lära er att ni är vackra.
Jag led själv av bulimi för ett år sedan.
Den hade tagit tag i mig lika starkt som en
dementor tar tag i din lycka. Det var mitt
liv, och jag märkte inte att jag föll ned mer
och mer i det bottenlösa hålet. Åt spydde
åt spydde GRÄT.
Jag var fullkomligt besatt av att inte
vänta för länge efter att jag hade ätit något,
så att kroppen inte skulle ta upp näringen
och det var för sent. För sent för vadå?

att anmäla. På hemsidan killfragor.se kan
du chatta anonymt och få stöd.
-DJYLOOVNMXWDSnPHQVHQ+XUJ|UMDJ"

Ibland kan det vara bra att kunna förskjuta
mensen tillfälligt. Om man har p-piller kan
man vanligen styra mensen. Man kan också använda receptbelagda tabletter. Med
dem ska man börja senast tre dagar innan
man väntar sin mens och hålla på tills man
vill ha mens. Det brukar gå bra att skjuta
mensen framåt 1–2 veckor. Håller man på
längre eller har börjat med tabletterna för
sent brukar det inte fungera. Tabletterna
har inga farliga biverkningar men fungerar
inte ihop med en del andra mediciner och
man måste få dem utskrivna av en läkare
på till exempel ungdomsmottagning eller
vårdcentral. Var ute i tid, för väntar du
mens om en dag eller två är det för sent att
göra något åt det! Somliga blir påverkade
till humöret, lite svullna eller godissugna
före mens och så kan man också reagera
på mensförskjutningstabletterna.

(777$*78**$'(jag

maten och spottade ut
i en påse. Stoppade ﬁngrarna i halsen om
jag hade råkat svälja någonting.
Jag förstår inte alls hur jag tänkte under
den perioden. Jag gick hand i hand med
ångesten, och samtidigt som jag älskade
känslan av en tom mage så hatade jag den.
Jag hatade mig själv, förstod verkligen inte
hur folk kunde tycka om mig. Bulimin
förstörde mig, men till slut lät den mig bli
frisk och börja om.
Jag lärde mig att trots
rots att
jag inte är smal som en pinne
så är jag vacker precis
is som
jag är. Och nu kan jagg fokusera på andra saker, i stället
för att enbart oroa mig över
siffror på vågen och om
mina ﬁngrar luktar spya
pya
eller inte. Nu kan jag
g
fokusera på att leva.
Låt aldrig det här
hända er, det är en
mardröm rakt igenom.
m.
Skriv i stället en lista
med sådant ni gillar
med er själva. Och see
hur den expanderar
för varje gång ni ser er
i spegeln.
Kram.

1RUD
6HJHUGDKO
RPlWVW|UQLQJDU
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Hej då,
Harry!
+$55<3277(5 9,/.$associationer och
minnen får du när du hör detta namn? Jag
minns att mina föräldrar läste de första
böckerna för mig när jag var mindre, innan
jag kunde läsa själv.
Jag kommer ihåg den längtansfulla väntan: först på böckerna, sedan på ﬁlmerna
som har följt mig under hela min uppväxt,
och jag minns också hur jag hoppades
på det där brevet som aldrig kom när jag
fyllde elva år.
På något sätt markerar slutet på Harry
Potter också ett slut på barndomen, nu
när jag själv är arton och Harry Potter har
beseglat sitt öde. Det var både med nöje
och sorgsenhet som jag såg Harry Potter
and the deathly hallows 2, för nu kommer
man aldrig mer kunna längta efter en ny
Harry Potter.
6,67$%2.(19$5redan

ett avslut som man
längtade till och samtidigt fruktade, för
efteråt var det ju slut. Som tur var fanns ju
ﬁlmerna kvar som man kunde längta till,
även om det inte var riktigt samma sak för
mig. Men nu är det alltså slut.
Den största serie som någonsin har
existerat och som har begeistrat människor
i alla åldrar och över hela världen är slut,
och det är inte utan vemod man inser det.
Speciellt i vår generation
har nästan alla något
slags relation tilll
böckerna, oavsett
tt
om man tycker om
dem eller inte, oavavsett om man bara
ra
ha sett ﬁlmerna
eller också har läst
äst
böckerna så slutar
tar
en magisk och underbar värld med
d
den sista ﬁlmen.
Men det har
varit en fantastisk
sk
resa.

6RQMD
:LQNHUW
RP+DUU\3RWWHU
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ﬁlm JANE EYRE Saknar den rätta romantiska glöden
(10<67,6. .b5/(.6%( 
5b77(/6( med

oväntade vändningar i ett
fodral av dysterhet och
spänning, så kan man
beskriva ﬁlmatiseringen
av Jane Eyre, en bok
skriven av Charlotte
Brontë.
Huvudhandlingen har
inte ändrats mycket. En
ung föräldralös tjej, spelad av Mia Wasikowska,



blir guvernant hos Mr.
Rochester, en brysk,
lite äldre och bitter
man, spelad av Michael
Fassbender. De ﬁnner
kärlek men något står i
deras väg.
Tempot i ﬁlmen är
snabbare, vilket gör
den mer spännande och
intressantare än vad de
ﬁlmatiseringar av Jane
Eyre jag sett, men jag

saknar den överdrivna
romantiska glöden som
man ser i samma genre.
I övrigt är det en
sorgsen ﬁlm med några
enstaka ljusglimtar.
Men en ﬁlm som denna
passar allra bäst framför
teven med en kopp te
och gärna med ösregn
utanför fönstret.
Victoria Jansson

 Premiär 16 september
Jane spanar efter Mr Rochester. 

DWWVHIUDPHPRW
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Gratis indisk film tre dagar
i rad, kan det bli bättre?
En del av kulturfestivalen
Incredible India.
 Fyrisbio, 16-18 sept

Utspelas i nutid och
innehåller både single- och
multiplayer. FPS för Xbox
360/PS3/PC.
 släpps 25 oktober

Utspelas på jorden efter ett
meteoritnedslag. Banditer
och mutanter utlovas. RPG/
FPS för Xbox 360/PS3/PC.
 släpps 13 oktober
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fått i
uppdrag att lösa ett
brott. Parallella världar,
bombningar och känslor
blandas samman i denna
thriller. Den är genomtänkt, består av en ny
version av tidsresor och
är väldigt spännande.
Den överraskar men
utan Gyllenhaals medverkan skulle den ha fallit. Inte lika bra som de
liknande Inception och
Shutter Island, men trots
allt värd att se på bio.

Simons mors död ställs
de inför ett sökande
efter en person med två
helt olika betydelser. De
beger sig på ett äventyr
som bygger på känslor, hat, förståelse och
förlåtelse. Det dröjer
inte länge förrän man
med gapande mun och
skräckslagna ögon får
svar på sina funderingar.
Moderns bakgrund är
sentimental och innehåller hemligheter barnen
måste tampas med.

0('6&+<667 $1,0(5,1*

och frän plot får vi äntligen en bra förklaring
på hur allting började.
Will testar ett botemedel
mot Alzheimer på apor,
och de blir smartare.
Will tar hem en nyfödd
schimpans, som har fått
medlet överfört från sin
mamma, och uppfostrar
apan Caesar som ett
barn. Allt är frid och
fröjd tills Caesar lär sig
om människor, världen
och fångenskap.

Victoria Jansson

Nadia Chache

Nora Segerdahl

.$5$.7b5 har
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rik
unge, en hund som
följeslagare – och aliens.
Cowboys and aliens är
en mycket nytänkande
ﬁlm om vilda västern. Vi
får följa Jake Lonergan
och de andra cowboysen
på jakt efter demonerna
som fört iväg resten av
byborna. Filmen var
väldigt upplyftande när
aliens och deras ufon
kom med, det kändes
som om ﬁlmen skiftade
från dåtid till nu.
Nadia Chache

spel RED FACTION Ger frihet att förstöra allt du ser
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fas en natt, men skiljs åt.
De har sina egna drömmar och tror inte att de
behöver varandra. Av
någon anledning glömmer de inte varandra,
och deras vägar möts
på ett eller annat sätt en
dag varje år. Deras liv
drar iväg åt olika håll,
Dexter glider in på en
b-kändiskarriär på tv
medan Emma jobbar
som lärare. Men de är
lika mycket guldﬁskar i
tillvaron båda två. Tills
den dagen de båda inser
... En romantisk och lagom rolig feelgood med
bra skådespel från Ann
Hathaway och 90-talssmöriga Jim Sturgess.
Helt klart en utstickare
som feelgoodﬁlm.
Agnes Nycander

 Premiär 14 oktober

'863(/$5 620Da-

rius Mason på planeten
Mars, och du råkar en
dag öppna dörren till
ett näste med galna
insektsliknande varelser.
Insekterna tar självklart
över de olika kolonierna
på Mars och dödar allt i
sin väg. Ditt jobb är att
stoppa insekterna från
att sprida sig ännu mer.
Kort sagt så är
storyn inte det drivande
momentet i det här
spelet, jag var nära att
somna tills de satte mig
i en stor robot kallad

Leo. Jag sprang igenom
väggar och dödade allt i
min väg.
Red Faction Armageddon gör vad Red
Faction alltid har gjort,
nämligen ger en enorm
frihet att förstöra allt du
ser. Och detta är ett så
pass vinnande koncept
att jag ignorerar de
pinsamma karaktärerna
och det tråkiga storyupplägget. Du kommer
kunna ﬂyga genom
luften, orsaka total
förstörelse sittande i
massiva spindelrobotar

och skjuta med vapen
som skapar svarta hål.
Detta är tydligen vad
som krävs för att få mig
intresserad. Personligen
kan jag inte vänta tills
de skapar ett GTA-liknande Red Faction!
Erik Cedervall

RED FACTION
En serie third-person shooters.
Armageddon är
del 4, finns för PC,
PS3, och Xbox 360.

Foto: Laurie Sparham, Jonathan Wenk, Scanbox, Twentieth Century Fox, Zade Rosenthal, Giles Keyte, EA

ﬁlm
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VINJETT
MUSIK

Vem tycker du att vi ska
skriva om här?
 sms:a 070-645 31 41

DQGUDEUD
8SSVDOD
EDQG

KLOTET
Progressiv instrumentalmusik ”för hela familjen.”
Har givit ut två skivor på
franskt bolag.
 myspace.com/klotet

$EUXQQ

BJÖRNARNA
Kallar av någon anledning själva sin musik
för ”vuxenblöj-punk.”
Låtarna på gratisskivan
Vet hut heter saker som
Norduppland och TraktorMartin.
 bjornarna.se

ONE MISSED CALL
Röjig death metal/hardcore.
 myspace.com/
onemissedcallswe

$EUXQQKnOOHUOLYLµHQG|HQGHPXVLNVWLO
VRPLQWHVnPnQJDNlQQHULJHQµ²WUDOOSXQN
SnVYHQVND$PELWLRQHQDWWWD|YHUYlUOGHQ
7H[W7DQLD0XNKWDU)RWR0nUWHQ0DUNQH
Så hur blev Abrunn till?

byta.

blir det typ i den stilen.

Planer för framtiden?

Joseﬁne: Svante hade
långt svart hår och gillade punk och propsade
att vi skulle spela ihop
vilket ledde till Ebba
Grön i Gustavs garage.
Gustav: Vi diskuterade vad vi skulle heta
och där vi kommer ut
ur garaget ﬁnns det tre
a-brunnar, så blev det
typ det.
Joseﬁne: Vi har
diskuterat att ändra det,
men nu associerar folk
oss med namnet så det
har gått för långt för att

Vad skulle ni säga att ni spelar
för musik?

Roligaste bandminnet?

Svante: Vi tänker bli
bäst.
Gustav: Vi tänkte ta
över världen.
Joseﬁne: Spela in ﬂer
låtar, spela mer allmänt
utanför Uppsala och
komma ut med vår musik.

Gustav: Egen musik,
trallpunkhållet, en döende musikstil som inte
så många känner igen.
Nils: Blandar man
pubertalt identitetasskapande med musikerambitioner så är det nog
lätt hänt att det blir som
det har blivit för oss.
Joseﬁne: Det ﬁnns
många som gjort samma
sak – man vill spela
musik, gillar lite allt och
börjar skriva eget, då

Svante: Tja, vi har haft
en hel del trevliga spelningar, men om vi ska
berätta om en ren lustighet så vettesjutton.
Joseﬁne: På Grand
sa vi en gång att vi ville
spåra och bad om att
få bli presenterade på
tyska.
Nils: En annan
gång bad vi om att bli
presenterade som ”onda
kommunister som ville
ta över världen”, det var
väldigt roligt.

ABRUNN

Josefin Kärf: gitarr
Nils Zetterström: gitarr
Svante Pihl: bas
Gustav Sollenberg: trummor
www: myspace.com/
abrunnsmyspace
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-$*75b))$5 )$5$+och

märker direkt att
hon är trygg och självsäker. Hon är väldigt
öppen och börjar berätta om hur det är
att driva så många projekt vid sidan om
studier.
– Jag har sprungit runt som en galning
sista tiden, men jag tycker att jag har hunnit med väldigt mycket. Många i min ålder
väljer ju festande och är ute mycket på sin
fritid, men jag har valt en annan väg. Och
jag är nöjd med det.
När jag träffar Farah ska en modevisning som hon varit med att organisera
äga rum om en vecka, och några veckor
tidigare var det poetry slam i Gottsunda
för första gången.
Hon har lagt mycket tid på att ordna
temadagar och händelser för Ivik-klasserna
på Skrapan. Hon jobbar också frivilligt med andra projekt i Gottsunda, som
Mötesplats Gottsunda, en mötesplats för

föreningar och folk i Gottsunda, Gottsunotroligt mycket ﬁna människor här och det
da Youth in action och en fotoblogg om
är otroligt tryggt!
aktuellt i Gottsunda. Utöver det är hon
engagerad i Palestinafrågan.
+21+$5+811,7med mycket för sin
– Det är klart man kan påverka. Man
ålder, började med sitt projektarbete med
får börja påverka där man bor, med både
Ivik-klasserna i trean, startade Gottsunda
stora och små saker. Ett mål med det jag
radio och tv av och för ungdomar med
gör i Gottsunda är att Gottsunda ska bli av två kompisar, jobbade med en pjäs om
med sin stämpel. Gottsunda är till exempel
ungdomskriminalitet där alla, både nyinte brottsunda. Det går ju åt rätt håll. Till
börjare och folk som hållit på med teater
slut kommer Gottsunda bli av med
tidigare, ﬁck delta. Sedan har
sin stämpel.
hon fortsatt så.
FARAH
– När man är ung själv
QATANANI
har man bra kontakt med
+217<&.(52&.6catt just
Gör: jobbar volontärt i
andra ungdomar, till
Gottsunda, där hon bott
Gottsunda, bl a Mötesplats
skillnad från en femtiostörre delen av sitt liv, är värt
Gottsunda och Gottsunda
åring som ska prata med
att jobba för.
Youth in action. Ska börja
en femtonårig kille. Så det
– Jag vet inte om jag hade
plugga till socionom.
är mycket jag måste hinna
utfört ett liknande arbete som
Bor: Gottsunda
göra innan jag bli gammal!
jag gjort om jag hade bott någon
Ålder: 19 år
annanstans än just här. Det ﬁnns
Text: Agnes Nycander

#28:25'
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LVNRODQI|UDWWKLQQDPHGDOOW
(1/c1* 6/$1. gestalt

äntrar UKK iklädd
stilrena kläder med råa detaljer och
skyhöga klackar. Jag känner igen Joseﬁn
Arestav direkt. Hon är tjejen som hoppade
av Rosendalgymnasiet för att bli modeskribent på hemsidan Modette.
– För lite mer än ett år sen hade Modette en tävling där man skulle blogga i tre
månader för att vinna jobbet som deras
nya modeskribent. Tio tjejer blev sedan uttagna för att gå igenom delmoment såsom
att styla en modell och bli grillade av artisten Emilia de Poret. Plötsligt stod jag där i
ﬁnalen som vinnare, berättar Joseﬁn.

+(/$-26(),16 /,9förändrades

i och med
vinsten. Att hoppa av gymnasiet ser hon
inte som ett problem.
– Mina föräldrar stöttar alltid mig, de
tyckte att jag borde ta en paus i skolan för
att hinna med allt. Jag har alltid möjligheten att läsa upp det senare, om jag skulle
vilja.
På Modette ﬁck Joseﬁn och styla mode-

:25'#28

– Jag tänker nog lite annorlunda än de
reportage, men även spendera en hel
ﬂesta. När jag klär på mig försöker jag
månad på modeveckor runt om i världen.
skapa en form, en helhet, nästan som en
Nu har hon dock lämnat hemsidan för att
byggnad. Det är mer än bara kläder för
syssla med annat.
mig, förklarar hon.
– Inom modebranschen går jobben
mycket hand i hand, man kan vara skribent, stylist, modell samtidigt. Nu ska jag
-26(),1 %(5b77$5$77hon gärna studebörja blogga och skriva om modenyheter
rar sina favoritmodeskapare för att ﬁnna
på hemsidan Freshnet samt driva egna
inspiration.
stylingprojekt.
– Ett annat tips är att bläddra igenom
Joseﬁn påpekar hur svårt det är att skrimodemagasin. Leta efter inspirerande
va trovärdigt om märken och produkter
bilder och ta emot alla intryck.
inom en bransch där mycket är uppbyggt
Vi avslutar intervjun och Joseﬁn lämnar
på produktplacering och smygreklam.
mig för att bli fotograferad.
– Min blogg är min värld och
Hon placerar sig världsvant
JOSEFIN
där skriver jag om sådant jag
framför kameran, men för
ARESTAV
gillar. Det är skillnad om jag
sig på ett ödmjukt sätt som
Ålder: 18.
skriver om nyheter på upptrotsar mina fördomar
Bor: Uppsala.
drag av Modette, då försöker
om en glamorös och ytlig
Gör: Är modeskribent
jag vara objektiv.
modebransch. Om den
och stylist.
Att sticka ut inom modebranschen verkligen ﬁnns
Blogg:
branschen är en svår konst,
så har den inte lyckats sätta
fashionsphere.se
men Joseﬁn har redan lyckats
klorna i Joseﬁn Arestav.
med det.
Text: Ellen Pan
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QLQJVLQWHUYMXHUPHGQ\DOlUDUH
– Det var självklart för mig att ta tag i
det, och vi var några elever på skolan som
träffades en del. Det kickade igång rätt
mycket, och vi ﬁck vara med på anställningsintervjuer med nya lärare och annat.
När jag slutade tycket jag att det var Uppsalas bästa skola.
6,67$7,'(13cgymnasiet

– Eftersom Stockholm är så stort ﬁnns
varenda typ av skola man kan tänka sig,
från naturbruksgymnasiet med tjugo elever
till läroverket med två tusen. Vissa skolor
hade ett jättebra elevråd och kårer med
helt andra och coola traditioner än här.
Fyra kommunala läroverk har till exempel
gått ihop och ordnat Läroverksfejden, en
jättestor kamp där man tävlar i grenar som
Jeopardy, debatt och fotboll.
I höst börjar Carl jobba i Uppsala igen,
fortfarande på Seco.

var han engagerad i Uppsalas elevråd och Uppsala
läns elevråd. Så efter gymnasiet sökte han
jobbet som verksamhetsutvecklare på Seco
och hamnade i Stockholm.
– Det var väldigt annorlunda i Stock²-$*6(5väldigt, väldigt mycket fram
holm jämfört med i Uppsala. Man hade
emot det. Det händer så otroligt mycket
en annan syn på elevinﬂytande än
och folk är så engagerade. Uppden man är van vid i Uppsala.
sala har kommit otroligt långt
CARL
Den verksamhet som ﬁnns har
med elevkårsverksamheten
FAGERSTRÖM
svårare att synas eftersom skojämfört med de ﬂesta
Gör: Är verksamhetsutlorna är så utspridda. I mitt
andra städer i Sverige,
vecklare för Seco i Uppsala
jobb ingick mycket att prata
men jag vill gärna att
län – hjälper till eller inspimed rektorer och liknande,
elevkårerna ska synas mer
rerar där det behövs, håller
för att starta elevråd och kårer
för alla ute på skolorna,
elevkårsutbildningar och
på skolor som inte hade någon
och bli mer av ett allmänt
föreläsningar.
sådan verksamhet alls, eller en
begrepp.
Ålder: 20 år.
som knappt fungerade.
Text: Agnes Nycander

* Sveriges elevråds centralorganisation.

1b5-$*75b))$5 Carl Fagerström på
Joels känner jag igen honom från när han
jobbade som modekrönikör på Word.
Han har fortfarande uttänkta kläder och
slitna läderkängor som han berättar att
hans farfar brukade klippa gräset i. När
han fått sitt kaffe frågar jag om hur han
ser sig själv som inspiratör i sitt jobb som
verksamhetsutvecklare på Seco.*
– Det känns som att mitt arbete mest
handlar om att föra vidare inspiration. Det
ﬁnns många samarbeten i Uppsala som
kamper och slag mellan olika skolor, och
det ingår i jobbet att se till att olika skolor
hjälper varandra, hålla hålla koll på vad
en skola gör och berätta för andra skolor
om det.
– Det ﬁnns ett otroligt stort engagemang
och driv ute på skolorna, och, ja, en vilja
att göra skoltiden mer givande.
När Carl började gymnasiet hamnade
han på helt nystartade Kunskapsgymnasiet. De var fyrtio elever på skolan och det
visade sig snart att de skulle få vara med
och påverka på ett nytt sätt eftersom allt
inte hunnit utformas på skolan ännu.

#28:25'

VINJETT
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VINJETT
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.DWHGUDO
VNRODQ
SVÅRAST

ÄLDST

International Baccalaureate
(uttalas intör-NÄ-sjunöl
beck-a-LÅ-riejt) är inte bara
svårt att säga, det är en krävande utbildning också. IB
finns på Katte sedan 2000.
En fjärdedel av IB-eleverna
går inte klart inom fyra år.

Katte är traditionellt en
pluggskola, eller ”teoretiskt
inriktad skola” som man kan
säga om man är fin i kanten. Det är en av de äldsta
skolorna i Sverige. Rötterna
finns i utbildningen av
präster på 1200-talet. 1865
tog de första studenterna



bOGVWLVWDQI|UQlPDVW²
RFKUROLJDVW"9LNROODU
YLONDVRPJnUSn.DWWH
RFKYDGGHQEHU|PGD
 DWWHDQGDQHJHQWOLJHQlU
.
Texter: Word med hjälp av elevkåren och de intervjuade.
Illustration: Nora Segerdahl. Foto: Jenni Jalonen, Mårten Markne

TREDJE STÖRST

examen på Katte, och 1930
blev skolan gymnasium
för både pojkar och flickor.
1978 kom den praktiska
linje som nu är Barn och
fritidsprogrammet dit.
Bland tidigare elever
finns Gustav Vasa och Dag
Hammarskjöld.

Med 1127 elever förra läsåret var Katte tredje största
gymnasiet i Uppsala. Boland och Fyris har ungefär 100 fler
elever vardera. Katte har 6,8 lärar-heltidstjänster per 100
elever, vilket är under genomsnitt för gymnasierna i kommunen som är 7,5. Rektor heter Heléne Lagerquist

TVÅ TIDNINGAR & EN RADIO
Katte är den enda skolan i Uppsala som har en egen radiokanal, Radio Fresh, och dessutom två skoltidningar: Pegasen
(grundad 1928) och nyhetstidningen Renaissance (grundad
2011).

.DWWHSURILOHU

ANOSHEH
JABALAMELI

.DWWHDQGDQ
%DUDRUGHWInU
PLJDWWOH

Elevkårens ordförande
9DGlU.DWWHDQGDQ"
Katteandan. Bara ordet får
mig att le. Jag hade hört
mycket om den innan jag
började gymnasiet och blev
nyfiken på; i verkligheten
var det ännu bättre. Katteandan är påtaglig redan
vid första steget in genom
skolans dörrar. Katteandan
är gemensam lycka och
finns med i vardagen. Den
får i varje fall mig att le
varje dag.

FREDRIK ALMLÖF
Lärare
9DUI|UPlUNVGXVn
P\FNHW"
Det finns två svar på varför
min lite spexigare sida syns
på Kul i Jul och Kampen.

Dels var jag aldrig med
i skolans musikal eller
liknande när jag själv gick i
skolan. Jag kompenserar det
nu. Som lärare har man ett
lätt exhibitionistiskt drag,
och hos mig har det nog
bara spillt över lite. Dels
har jag två kollegor som
drar med mig på upptåg.
Drivkraften är att det ska bli
lite roligare för eleverna och
kollegorna.

MAX TORNSTAM
GALLARDO
Skolmaskot
9DI|UlUGXVNROPDV
NRW"
För att jag skriker högt och
kan bli otroligt tävlingsin-

riktad. Det började
på Kampen när jag
gick i ettan, jag var
extremt opeppad
och ville inte alls
vara där, men när väl
tävlingsinstinkten
kom igång var det
som om jag inte var
mig själv längre! När
jag fick syn på vår
dåvarande maskot så
visste jag direkt att
jag var tvungen att
bli nästa. Eftersom
jag har varit maskot så pass
kort tid så har jag bara hunnit vara maskot på Kampen.
När jag inte är maskot så
är jag superhjälte på deltid
och Clark Kent/Peter Parker
resten av tiden!

1nJUDWUDGLWLRQHUSn.DWWH
KAMPEN

KUL I JUL

SPIRIT WEEK

HALLOWEEN

JULKALENDER

Uppsalagymnasiernas
idrottskampers moder hålls
mellan Katte och Skrapan.
Skrapan brukar vinna ...
 juni

Traditionell föreställning
som föreningen Artes Amici
håller i. Föreningar, elever
och lärare uppträder.
 december

Skolans elever klär sig efter
ett tema/dag i en vecka.
Det kan vara allt från ”nyvaken” till ”superhero”.
 våren

Utstyrseltävlingar, godisutdelning med mera i regi
av elevkåren.

Varje morgon i december
visas en äldre julkalender i
glasentrén. Tilbehör: filt och
kaffekopp.
 december

:25'#28
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PASSAR DU PÅ KATTE?
Gör testet från Word #7 på
Facebook och se efter!
facebook.com/
tidningenword

:RUGWHVWDU
VNROPDWHQ
.DWHGUDOVNRODQ

DEN TYPISKA ELEVEN
Tjej.
Utländsk bakgrund.
16 poäng i studentbetyget.
Klär sig gärna udda.
Röstar i skolvalet.
Sverigedemokrat.
Två av tre elever på Katte är tjejer. En
av fem elever har utländsk bakgrund..
I studentbetyget kommer genomsnittseleven upp till 16,0 poäng
– vilket gör att Katteeleven är trea på
prispallen bland Uppsalas gymnasieelever. Bara på Rosendal (16,6) och
h
kunskapsgymnasiet (16,2) ser slutbetytygen bättre ut.
Katteeleven röstar i skolvalet (tre avv
fyra på Katte, genomsnittet på Uppsalas
alas
gymnasier är lite lägre) och ser till attt
Alliansen får över hälften av rösterna..
Störst är Moderaterna (22%) och Folkparkpartiet (18 %), och Miljöpartiett är
störst av de röd-gröna (17 %).
Katteeleven har inte mycket
et till
övers för Sverigedemokraterna,
erna,
som hamnar utanför riksdagen i skolvalet
valet
på Katte.
Källa: skolval2010.se och
siris.skolverket.se. Betygssiffrorna
avser 2009/10 (senaste år som det
finns statistik för).

FÖRENINGSTÄTAST

Foto: Sarah Thorén

Katte är den skola som har flest elevföreföreningar av alla gymnasier i stan. Uppemot
emot
40 stycken finns registrerade, av dem
m är
hälften
ten
aktiva.
va.
Här
är finns
självklara
klara
föreningar
ningar som
elevkåren
kåren och
idrottsföreningttsföreningen, men dessutom förtjänar kulturföreningen Artes
es Amici
och manskören Manskören att lyftas fram.
Föreningarna presenterar sig för nya
ya och
gamla elever på den traditionella för-eningspresentationen – som tyvärr redan
edan
varit i år.

7RWDOLQWU\FN
%HW\J enligt Livsmedelsverkets betygskriterier för bra skolmat: VG.
9,0b77(

.|WLG Kort! 1 minut två gånger, 5 minuter en gång.
/MXGQLYnYLGERUGHW Hög! Varierar 76-81 dB(A).
0DWHQVWHPSHUDWXU Varierar mycket (52-68 grader).
)/(5)$.7$

0DWHQODJDVSn skolan.
.RVWQDGSRUWLRQ HQGDVWOLYVPHGHO  10 kronor.
6nP\FNHWVOlQJVGDJ Cirka 20 gram/elev (mest
potatis och ris).
+DUSHUVRQDOHQInWWXWELOGQLQJXQGHUGHW
VHQDVWHOlVnUHW" Ja, och det kommer att bli mer
utbildning i år.
9,7<&.7(

Det är lite väl hög ljudvolym och maten är för det mesta
väldigt smaklös. Men personalen är trevlig!
3HUVRQDOHQVDWWLW\G 9.
/RNDOHUQD 6,3.
0DWUR 6,7
$SWLWOLJKHW 5,7.
0lWWQDG Alla blev hungriga igen innan skoldagen
var slut.

SÅ HÄR GICK TESTET TILL
Flera personer åt vid tre tillfällen vecka 33
och 34 2011. Vi anmälde oss inte i förväg. Mattemperaturen är ät-temperaturen, dvs när vi satt oss. Ljudnivån
mättes vid bordet. Totalintrycket består
av en sammanvägning av testpatrullens åsikter
och betygskriterier från Livsmedelsverket. Vill du
läsa mer om testet, hur vi räknat och om skolmat
i allmänhet?
 www.word-uppsala.se/skolmat

I nästa nummer:

FYRIS
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SKOLA
STUDIETEKNIK

3OXJJDU
7H[W(OOHQ3DQ+DQQHV.RRUW
 )RWR(OOHQ3DQ
,OOXVWUDWLRQ6LPRQ'XQGHU
:RUGVI|UHGUDJVVVNROD
av Hannes Koort och Ellen Pan
6YnUWDWWSUDWD inför folk? Du är inte ensam. Undersökningar har visat att
hela 50–70 procent blir nervösa av att prata inför folk, och 20–30 procent
får ångest av det. Man kan vara nervös, blyg, rädd eller helt enkelt inte ha en
aning om vad man ska säga.
Det finns några enkla knep för att få kontroll över situationen och kanske
rentav hålla ett riktigt bra föredrag. Var så god!

Vad vill du säga
till en politiker
i Uppsala?
maila

ringa

info@motesplatsen.net

018-69 44 99

)|UEHUHGGLJ Träna överdrivet mycket på manuset. Om
du kan det helt utantill kommer du
att känna dig mer trygg.
För att redovisningen ska rinna
på bra och uttryckas av dig och inte
papperet du håller i handen är vårt
tips att när all fakta är sammanställd så läser du noggrant igenom
allt några gånger. Sedan tar du ett
papper och skriver ett manus av det
sammanställda, utan att skriva av.
Läs in det nya manuset högt för
dig själv. Nu har informationen
blivit ett manus till 100 procent
från din egen skalle, och inte rakt av
från Wikipedia.
Om du tycker att det här manuset är för struligt och svårt att
utföra muntligt, så skriv ett till.
Utgå nu ifrån det gamla manu-



0«WHVSODWVHQ
På Mötesplatsen träffas Uppsalas unga och de som bestämmer.
De lyssnar på varandra för att beslut som rör unga ska bli bättre.
Kom och se hur det funkar!
Mötesplatsen i höst:
• 14 september (eftersnack efter
Intressemässan, obs en onsdag)
• 4 oktober (i Barnrättsveckan)
• 15 november
• ev 13 december



set – det som innehåller det du
faktiskt kan. Upprepa detta skriftligt och muntligt så många gånger
det behövs för att du ska kunna
uttrycka din kunskap snyggt och på
ditt eget sätt.
Poängen med denna övning är
att du ska vara 100% säker på det
du säger. Du kommer framstå som
självsäker och vaken för det du
redovisar.
Utsätt gärna dina vänner för ditt
halvfärdiga framträdande, och låt
dem ge dig feedback.
Tänk på att föredragets inledning bör vara intressant, rolig och
kanske provocerande. Avslutningen
får gärna bestå av en tankeställare.
Knyt ihop inledningen och avslutningen på ett snyggt sätt.
Okej? Då är det dags för steg 2.

5HGRYLVD Har du nu
förberett dig ordentligt och
det är dags att redovisa för hela
stora farliga klassen är det bara att

sträcka på ryggen och prata direkt
från dig själv. Ögonkontakt med
publiken är otroligt viktigt för att
hålla publikens intresse uppe.



gång kommer listan på det som
inte gick bra att bli kortare.

8WYlUGHUD Vad gick bra, vad
gick mindre bra? För varje

09*²VnKlUJ|UGX
Alltid på Grand.
Alltid kl 17.30.
Alltid gratis mat och glass till
den som anmäler sig i tid.

6lWWXSSHWWVWRUWPnO i slutet
av dina studier, till exempel att
komma in på en viss linje. Detta
motiverar dig att göra en bättre
planering av plugget och driver dig
i rätt riktning.
/nWGLQDOlUDUH få veta att du
siktar på högsta betyg. De vill

gärna hjälpa dig att uppnå ditt
mål.
8PJnV med rätt studiekamrater.
Hitta personer som också satsar
högt och hjälp varandra.
/lJJQHUWLG på skolarbetet. Ju
mer tid du satsar, desto större är
chansen på MVG.

27

UlWW²LQWHPHU

1\WHUPLQQ\DSURYQ\DUHGRYLVQLQJDURFKNDQ
VNHlUGHWGDJVI|UHWWQ\WWVlWWDWWSOXJJD"9LJHU
WLSVHQVRPNDQJHGLJElWWUHUHVXOWDW

vanliga problem och
hur du löser dem!
Du vet inte hur du ska plugga
inför prov.
Lägg upp en plan där du har
gott om tid att öva in och
repetera allt. Utnyttja hela
provtiden och kolla igenom
svaren flera gånger. Studera
även dina gamla prov, gör
du några återkommande
fel?

Du kommer inte igång med
dina uppsatser.

(;3(57(16b*(5

Text och foto: Ellen Pan
.DQDOODEOLElWWUHLVNRODQ" Ja. Det handlar om att lägga ner mer fokuserad tid.
6XSHUNQHSI|UDWWInElWWUHSURYUHVXOWDW" Planera för maxbetyg, lägg ner mer tid än du
tror behövs, och se om du kan överklaga när du fått tillbaka provet.
+XUGXNWLJYDUGXVMlOYLVNRODQ" Helt ok, hade 4.0 efter högstadiet
(gamla systemet), 16.85 efter gymnasiet, 1.9 på högskoleprovet i tvåan. Det
SANA SAFAI
man inte ser i betygen är att jag antagligen lade ner mindre än hälften
Gör: Ger
så mycket tid som de flesta på att plugga. Man blir ”extra smart” av att
studiehjälp samt har
lägga tid på att tänka på hur man kan lägga mindre tid på plugget.
drivit en studiehemsida och föreläst om
Hur hanterar man den stora
studieteknik.
Hur ﬁnner man motivation,

Vad gör
man när
plugget skapar
stress?
– Varva skolarbetet med en
hobby eller fritidsaktivitet. Det
kan vara en sport, att vara ute
i naturen, att meditera etc. För
att sova bättre är det viktigt
att undvika skärmar timmarna
innan man går och lägger sig.
Läs hellre en bok än att sitta
vid datorn eller kolla på tv.

press som familjen ibland sätter på skolarbetet?
– Här är det viktigt med kommunikation. Prata med dina
föräldrar och förklara vad du
själv vill. Utan en egen, tydlig
plan är det mer troligt att familjen kommer sätta press på
dig. Samtidigt måste du tänka
över dina föräldrars intentioner. Har de begått misstag som
de vill att du ska undvika?

koncentration och fokus när
man ska plugga?
– Du måste se syftet med dina
studier. Fokusera sedan på att
uppnå dessa mål. Det ﬁnns
olika sätt att motiveras till att
plugga – man kan antingen
vara rädd för konsekvenserna
av att inte studera, eller se fram
emot fördelarna med att göra
det. Hitta det som motiverar
just dig!

Det svåraste när man skriver en uppsats är ofta att
komma igång. Börja med
att skriva ner allt du kommer på rörande uppsatsens
ämne. Av det du kommer
på kan du formulera ett
flertal rubriker där du sedan
fyller på med allt du vet
angående varje rubrik. Nu
är det bara att lägga till och
ta bort det som behövs,
vilket brukar flyta på av sig
självt.

Du känner dig inte tillräckligt
smart för att plugga.
Väldigt få är rent intelligensmässigt inkapabla att
få bra resultat när de pluggar. Det handlar inte om
gener, utan om hur mycket
tid och energi man lägger
ner. Du måste tro på dig
själv, annars blir situationen
hopplös. Negativa tankar
skapar en ond cirkel, men
vid positiva tankar blir det
tvärtom.
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%RSnHOHYKHP
'HIOHVWDERUKHPPDKRVI|UlOGUDUQDPHGDQGH
JnUSnJ\PQDVLHW0HQXQJGRPDUL8SSVDOD
KDUIO\WWDWKHPLIUnQI|UDWWERSnHOHYKHP6n
KlUIXQNDUGHW
7H[W(OOHQ,VDNVVRQ0nUWHQ0DUNQH
 )RWR9LNWRULD(ULNVVRQ
.DPHUDLN|NHW
,.g.(13cWattholm
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början på läsåret, men sätts
efter informationsmöte
igång ”om det blir mycket
stölder”:
– En del tycker det är
bra, andra tycker det är
dåligt med kamerorna.
Stölderna har klart
minskat sedan kamerorna startades. Och
trots att vi varje läsår
verkligen hoppas att
slippa så måste vi nästan alltid sätta igång dem.
Men vi är alltid öppna för
förslag. Det tråkiga är att vi
sällan får bra förslag.
Håkan Mörling, jurist
på
p Datainspektionen, säger
så här om kameraövervakningen:
– Det låter inte

DE BOENDE
De som bor på elevhemmen är
elever som går på gymnasiet
i Uppsala och kommer från
andra kommuner.

$WWLQWHEOLRPS\VVODG
RFKERUWVNlPGGHWlU
GHWMDJVDNQDUPHVW

bra. Man ska inte behöva
riskera att bli fotograferad
när man går ut i köket.
Det måste vara en väldigt
stor stöldvåg för att vi
ska gå med på kameraövervakning, och då måste
man först ha försökt
skydda sig på annat sätt
först, med till exempel lås
på kylskåpet.
Den som inte vill bli
fotograferad i Wattholmas
kök kan anmäla övervakningen till Datainspektionen.
– Då ska elevhemmet
komma in med motivering
till varför kameraövervakningen är viktigare än elevernas personliga integritet,
säger Håkan Mörling.

-8/,$23,7=

Varför valde du att bo på elevhem?
– För att jag ville komma bort hemifrån lite
och så blev jag tipsad om att plugga på Boland.
Syon föreslog elevhemmet så först flyttade jag
hit med en kompis. Det går ju knappt att hitta
lägenhet själv i Uppsala.

Kommer du bra överens med de du bor med?
– Ja, det gör jag. Man kommer ju alltid bättre
överens med några, men jag tycker att det funkar
bra.

Vad skulle du vilja förbättra på ditt elevhem?
– Göra det lite finare med nya tapeter och så.
Och att tillsyn hade bestämda tider då de kom så
man enklare kunde träffa dom.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Att ta mer ansvar! Jag har blivit mognare och
insett att vissa saker inte görs av sig självt.

Vad är det svåraste med att flytta hemifrån?
– Att inte bli ompysslad och bortskämd, det är
det jag saknar mest.

+\UDQ
Så här mycket kostar det att bo på Upsala Elevhem, i hyreslägenhet och i studentrum. När du jämför, tänk på att det ofta är lång kö till hyreslägenheter och att man inte får bo i studentrum som gymnasieelev. Siffra inom parentes anger kostnad/månad utslagen på 12 månader.

Upsala elevhem

Hyreslägenhet

Studentrum

kr/mån

kr/kvm/mån

kr/mån

kr/kvm/mån

kr/mån

kr/kvm/mån

1:a Kvarngärdet

3030 (2525) **

178 (149) **

2850 (2850) *

86 (86) *

–

–

1:a Kvarngärdet

2650 (2208) ** ¤

204 (204) ** ¤

2850 (2850) *

86 (86) *

–

–

2:a Kvarngärdet

–

–

–

–

4255 (4255) ***

93 (93) ***

2:a Kvarngärdet

–

–

–

–

4255 (4255) ***

93 (93) ***

1:a Gränby

2665 (2221) ** ¤

178 (149) ** ¤

3458 (3458) *

91 (91) *

–

–

2:a Gränby

6060 (5050) ***

126 (105) ***

4686 (4686) *

87 (87) *

–

––

1:a Studentstaden

–

–

–

–

3029 (2524) †

144 (120) †

* inkl kokvrå
** gemensamt kök
*** inkl kök

:25'#28

† inkl pentry
¤ hyrorna varierar. Siffran anger kostnaden
mitt mellan den lägsta och den högsta

hyran.
Hyresvärdar: Gränby – Dombron, Kvarngärdet – Uppsalahem.

JULIA OPITZ

18 år. Tog studenten i vå
pluggade dans på Bola
Kommer från Älvkarle
Bodde på elevhemmet
Töväder.

ras,
nd.
by.
t
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UPSALA ELEVHEM
ELEV
AB
Privatägt bolag
bo som har avtal med Upsala
komm
kommun om tillsyn med boende för
gym
gymnasieelever.
Ordförande och vd: Bamse Ekström.
Ordför
Anställda: 4 heltidstjänster.
Omsättning: 9 miljoner.
Vinst: 41 000 kronor förra året (året före: 25
000, året för
före: 14 000). Det motsvarar cirka
200 kronor per boende elev – på hela året.
Intäkterna består främst av hyror.

Lön och ersättning
ersä
till styrelse och vd (fyra
personer): ccirka en halv miljon kronor/år.

7LOOV\Q
7LOOV

HOHYKHP

Ca 200 gymnasieelever
bor på fyra olika elevhem.
Upsala Elevhem hyr samtliga elevhem av andra
bolag och privata ägare.

6ROVNHQ
Tvårumslägenheter med
kök, hall och badrum. Här
bor även andra än gymnasieelever.

Vad? Up
Uppgiften är att se till att det är
lugnt p
på elevhemmen och att ordningsreglerna efterlevs.
ningsre
När? A
Alla kvällar. Ska besöka varje
elevh
elevhem två gånger/kväll.
Även? Hjälper till med saker som
gått sönder, besvarar frågor, besiktar
städn
städning mm.
Utbildning? Personalen har utbildUtbild
ning i första hjälpen, brandsäkerhet,
läg
lägenhetsbesiktning mm.

.DQWRUQ
5 enkelrum i varje korridor.
Alla har egen toalett/badkar. Gemensamt kök och
tv-rum för varje korridor.

HASSE

36 år. Från Västerås. Har jobbat som
tillsyn i tolv år. Pluggade till meteorolog
innan han började jobba på Upsala Elevhem. Spelar frisbeegolf på fritiden.

+$66(
Hur ser en vanlig kväll på jobbet ut för dig?
– Först samlar jag ihop sådana saker som man
måste göra under kvällen. Sedan, om man inte
räknar in allt oväntat som nästan alltid händer,
så försöker jag komma två gånger per kväll till
varje elevhem. Första rundan så stannar jag lite
längre och pratar med folk och kollar att allt är
bra. Andra rundan är ofta efter tio då jag bland
annat kollar postfack, släcker lite lampor och kollar att inte plattor står på.

:DWWKROPD
55 rum, varav 15 dubbelrum. 8 rum har endast
takfönster. Alla rum har
egen toalett/dusch. Kök och
tv-rum är gemensamma.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få träffa alla ungdomar. Det är spännande,
man får en del av er vardag, era liv. Och när någon kommer och tackar och är glad över hjälp de
fått av en, allt från mattehjälp till kärleksgnabb.

Vad skulle du vilja förbättra?
– Att vi skulle kunna finnas dygnet runt och
mer folk, men tyvärr finns inte de ekonomiska
resurserna.

7|YlGHU
Tre lägenheter med 4
enkelrum och 2 dubbelrum i varje. De flesta delar
toalett/dusch. Gemensamt
kök och vardagsrum.

#28:25'

30 SKOLA

STUDENTEN!!!!!
9LVVDWDFNDUI|UGHWUHnUPDQILFN
GHODPHGYDUDQGUD$QGUDILUDU
DWWGHlQWOLJHQInUVOLSSDVNLWHQ
2DYVHWWYLONHQDQOHGQLQJHQlUDWWKDHQVWX
GHQWVNLYDVnYLOOPDQlQGnKDHQEUDVLVWDNYlOO
2FKGHWlUK|JWLGDWWE|UMDSODQHUD²lYHQRP
GXWDUVWXGHQWHQI|UVW

Text: Emelie Wahlmark.
Foto: Felix Lidéri. Ill: Veronica Teljing.
Glada Thorenstudenter i våras.

)|UYLVND
WDDVWXGHQWHQ

)g50c1*$b5en studentskiva en självklar
del av att gå ut gymnasiet.
Men hur går man egentligen till väga
för att ﬁxa en bra studentskiva? Word har
utnämnt Birger Jarl, Göteborgs nation och
Isabelle Sivert Grahn, som ﬁxade studentskiva i våras, till skivexperter.
Alla skivexperterna är eniga om att det
absolut viktigaste är att vara ute i god tid!
Konkurrensen är stenhård om de ställen
som har studentskivor. På BJ har de gjort
så att man kan boka sin studentskiva först
när vårterminen börjar året innan man går
ut.
– Annars hade 2013 redan varit fullbokat, säger BJ.

'(7/,**(50<&.(7jobb

bakom en bra
studentskiva och det är otroligt svårt att få
det att fungera om man inte utser en skivansvarig i varje klass. Isabelle och hennes
klass började planera sin skiva redan när
de kom tillbaka efter sommarlovet i tvåan.
– Många tänker ”gud, det är så lång
tid kvar” men egentligen är det så himla
många som ska ha skiva samtidigt så man
måste verkligen planera jättelångt i förväg.
Annars står man där utan studentskiva,
säger Isabelle.
I många klasser ﬁnns väldigt många,
väldigt starka viljor. Någon vill vara på ett
ställe, någon annan på ett annat. I Isabelles
klass ﬁck de först lov att rösta om ställe.

NÅGRA MYCKET ROLIGARE TEMAN
Att ha färgtema eller
kändistema på sin
studentskiva är lika
med laaamt. Här
kommer några tips på
roligare teman!

:25'#28

Historiska personer Klä upp dig
som Napoleon, Marie Antoinette eller varför inte Kleopatra?
En specifik film Välj en film, til
lexempel Harry Potter – då kan
ni klä ut er till trollkarlar och
häxor och ha en magisk sista
kväll ihop!

90-talstema Fira det fantastiska decenniet när vi föddes
i magtröja, platåskor och
prasselbyxa!
Ett specifikt land Välj ett land,
varför inte Mexiko, och ta fram
ponchon och sombreron och
slå sönder några pinjatas!

– När vi väl bestämt var vi ville vara så
ringde jag och pratade om bokning, när
de släppte så att man kunde boka och så,
säger Isabelle.
+850<&.(7'(7kostar att ﬁxa en studentskiva varierar beroende på var man vill ha
den.
På Göteborgs nation kostar det 350 kr
per person och sedan har de också krav på
att minst 70 middags biljetter och 70 eftersläppsbiljetter ska säljas. På BJ är kravet
att minst 80 middags- och 80 eftersläppsbiljetter ska säljas.
Kostnaden för den som går på skiva
beror på hur mycket man själv vill lägga
ut: hur mycket som helst eller
nästan hur lite som helst. Det
kostar åtminstone en biljett.
Eftersläppsbiljetterna är billigast, och brukar ligga på
runt 100 kr.

Snabbguide
 Börja i tid
 Utse en ansvarig
 Håll koll på pengarna

0lVVDQ
+HOD9lJHQ
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NÄMNDEN FÖR
VUXNA MED FUNKTIONSHINDER

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
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8SSVDODNRPPXQVSHGDJRJLVNDSULV
JnUWLOOVWDQVElVWDOlUDUH
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NURQRU"

7LGLJDUHSULV

Skicka din favoritlärares namn
tillsammans med en motivering till
utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@
uppsala.se. Skriv också vad personen
jobbar med, vad arbetet har
lett till och så klart
varför just den här
personen ska få priset.

V
U
C
P
UG QDGT
V
QM

En person får 10 000 kronor och två får presentkort. Priserna
kan också delas av en grupp personer.

2009: Lärare på Lundellska skolan
2010: Lärare på Rosendalsgymnasiet
2011: ?

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Frågor? Ring kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad på 018-727 10 57
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Hur hittar du
inspiration som
politiker?



Vad har unga påverkat i Uppsala
de senaste åren?
Hur märks det i
era beslut?

Frågor: Polat Akgül

:25'#28



Hur kan man
som ung engagera sig?

VAD PRATAR DE OM?
Nämnd: beslutar om hur en viss del av
kommunens verksamhet (kultur,
miljö, skola osv) ska drivas. I
nämnderna sitter politiker.
Mötesplatsen: Läs mer på högra sidan!
Hur är läget: klassbesök som Barnombudsmannen i Uppsala gör på gymnasiet
tillsammans med politiker.
Uppsalas elevråd: organisation av och för
elevkårer och elevråd i Uppsala.
Ungdomsförbund: förening som främst
består av och riktar sig till unga. Mohamad
avser de politiska partiernas ungdomsförbund.
Linnéskolan: gymnasieskola som lades ner
2009 efter många turer. Numera ligger
Linnégymnasiet (fd Spunk) i samma lokaler.

Kommunalråd för Folkpartiet. Vill börja
boxas. Ordförande i nämnden som bestämmer över alla de 750 miljoner kronorna som går till gymnasieskolorna
i Uppsala varje år.

0RKDPDG
+DVVDQ
 -$*)c5,163,5$7,21på

ﬂera olika sätt. Min största
inspiration får jag i möten med
människor. Jag försöker också
läsa mig till inspiration och jag
tror att min uppväxt i krig och
svåra förhållanden hjälper mig
att få perspektiv på saker och
ting.

 '(7%b67$6b77(7att enga-

gera sig politiskt är att gå med i
ett ungdomsförbund. Det ﬁnns
ungdomsförbund inom alla
partier och jag blir glad om ﬂer
unga engagerar sig i samhället. Vill man inte engagera sig
politiskt så ﬁnns det även icke
politiska eller religiösa organisationer. Jag brukar säga att
om man inte själv är engagerad
måste man leva med att andra
bestämmer över ens liv! Om
demokratin ska leva, måste
såväl unga som äldre vara med
och påverka.

 81*$+$53c9(5.$7politiken i Uppsala under åren. Det
är svårt att gå igenom allt, men
några konkreta exempel kan
nämnas. Vi har projektet läxhjälp via internet som kom till
efter att en ung person väckte
frågan på Mötesplatsen. Vid
ﬂytt av program från skolor
har vi i nämnden de ﬂesta
fallen lyssnat på ungdomarna
men i ett fall gjorde vi inte det.
Stödet till Uppsalas elevråd är
också ett förslag från ungdomar i Uppsala. Dessutom har
vi idag rekordmånga unga i vår
nämnd. Ungdomarna påverkar
nämndens beslut kontinuerligt.

Gottsundabo och med i Socialdemokraterna sedan över 30
år. Spelar volleyboll och
kan hantera en motorsåg.

8OULN
:lUQVEHUJ
 *(120'(9b5'(5,1*$5

om frihet, jämlikhet, rättvisa
och solidaritet som ﬁnns i den
socialdemokratiska ideologin.
Att läsa och försöka följa samhällsdebatten och forskning.
Prata med vänner och bekanta.
En viktig drivkraft är orättvisorna i samhället.

 3c)/(5$6b77Det viktiga

är att man engagerar sig, och
att man gör något tillsammans
med andra, på mer traditionella sätt genom att bli aktiv i en
förening eller att protestera via
insändare och möten, demonstrationer och aktioner, men
även genom sociala medier
på nätet: bloggar, Facebook,
Twitter med mera.

 -$*7<&.(5$77vi lyssnar
för lite på unga i dag. Ungdomar har påverkat, till exempel
vid första försöket att lägga
ned Linnéskolan. Positiv påverkan har varit bland annat stöd
till föreningar och aktiviteter
för unga, till exempel genom
Mötesplatsen och Hur är lägetbesök i skolorna.

POLITIK 33
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7UHWDJJDGH
LOVISA HEDMO,
JAKOB ÖSTER,
SHIRIN JÖHNEMARK

SOMMARJOBB SOM
SKA GE SOMMARJOBB
• Ett utomhusgym och volleybollplaner på Lyssnaängen.
• En utomhusbiograf på lämplig
plats i Uppsala.
• En rensad botten på Fyrisån så att
man kan använda sig av aktiviteter
som simning, gondol och trampbåtsturer i centrala Uppsala.
Låter det som bra idéer? Under
tre veckor i somras jobbade 15 sommarjobbare för Framtidsboxen för
att utveckla framtida sommarjobb,
de fick hjälp av sex tjänstemän från
kommunen. Framtidsboxen är ett
företag som fått i uppdrag av kommunen att få ungdomar att skapa
jobb till ungdomar.
–Det var väldigt givande att
engagera sig, säger Johan Mo, som
är en av sommarjobbarna.
Sommarjobbarna utvecklade
idéer efter de behov de såg hos
kommunen. Den sista veckan finslipade ungdomarna på idéerna och
skrev ihop det till en rapport inför
presentationen den 15 september
som ska hållas för politikerna.

Ålder: 18, 18, 17
Skola: Rosendal
Tre ord om Mötesplatsen:
roligt, spännande,
intressant

Vad är Mötesplatsen?

Hur politikintresserade är ni?

L: Det är som ett forum dit man kommer, oavsett
om man är jätteinsatt eller inte. På den nivån
man själv är kan man komma dit och säga det
man tycker.
S: Det är bra. Något som faktiskt behövs, sen
att det inte har utnyttjats till fullo är tråkigt. Det
är ett bra sätt att få inflytande över det som händer i Uppsala. Jag och Jakob jobbar lite med det
på sidan om också, genom elevkåren i skolan.

S: Inte alls.
L: Ja, jag har varit med i några olika ungdomsförbund. Så jag är väl lite intresserad.
J: Jag tycker det är jättekul. Jag har varit politiskt engagerad förut men inte i något parti.

Vad kommer ni att få göra?
S&J: Vi två kommer att jobba som marknadsförare för Mötesplatsen, åka runt i skolor och prata
med klasser så att folk kommer.
L: Utveckla Mötesplatsen, komma på nya idéer,
skriva nyhetsbrev och diskussionsfrågor. Jag
kommer också sköta det mer administrativa.

MER ENTREPRENÖRSKAP
I SKOLAN
Gnistan ger utbildningar till skolor
för att elever ska stärka sin kreativitet, mod, initiativ, ansvar och
drivkraft – helt enkelt att stärka sitt
entreprenörskap.
Gnistan erbjuder vidareutbildning av skolpersonal, som i sin tur
ska utveckla eleverna. Målet är att
skolorna ska lära sig mer och arbeta
med entreprenörskap i skolan, även
att eleverna ska utvecklas till entreprenöriella individer och skapa.
Entreprenöriellt lärande ska
enligt den nya skolreformen finnas med i skolan ända från dagis.
Gnistan drivs av Uppsala kommun
och Europeiska Socialfonden står
för pengarna.

Slutligen, är ni taggade?
Ja, absolut! Det ska bli jättekul att få utveckla
det här.
Text: Victoria Jansson
Foto: Mårten Markne

MÖTESPLATSEN
På Mötesplatsen kan unga träffa politiker, göra sin röst hörd och lyssna på
vad de som bestämmer har att säga.
Mer info: www.motesplatsen.net

Debattartiklar skickar du till politik@word-uppsala.se

DEBATT

The good side of kärnkraft
,'$*),116

det mycket kritik mot kärnkraft. Miljöpartiet, som är mest aktiva
inom kärnkraftsdebatten, säger att kärnkraft är dålig, och ska avvecklas. Men vad
händer då? Kärnkraften är ganska miljövänlig, miljövänligare än kolkraft.
Kärnkraft har en bra sida, den släpper
inte ut farliga gaser. Kärnkraft har också
en dålig sida och den är att den släpper ut radioaktivt avfall som kan skada,
men också kan användas i framtiden som
kärnbränsle.
Om man helt skulle avveckla kärnkraften i Sverige skulle priserna på el öka
kraftigt. Om vi vill att Sverige ska bli ett
föregångsland så behöver vi el för att män-

niskor ska kunna leva ett modernt liv och
kunna utföra sina arbeten.
Det kan inträffa olyckor med kärnkraft,
men dessa ovanliga olyckor sker bara om
man behandlar kärnkraften fel. Fler kärnstudier skulle vara perfekt! Idag ﬁnns det
knappt några kärnstudier i Sverige. Med
ﬂer studier kan vi utveckla kärnkraften,
och lära oss hur man hanterar den rätt, så
att dessa ovanliga olyckor inte inträffar.
I dagens Sverige använder vi mycket
el. Vatten- och vindkraft är långt ifrån
tillräckligt. Vi kan inte leva utan kärnkraft.
Utan kärnkraft kan vi inte försörja oss!
Nikita Zabzine (MUF)
Prao-elev i Sveriges Riksdag och Uppsala Kommun

#28:25'
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Det alldagliga ger
inspiration
1b51c*211b01(5ordet

inspiration är det första jag kommer
att tänka på ”skriva”. Det kan
vara vad som helst, en novell,
bok, låt, dikt eller ett brev, men
för mig är de ovan nämnda inte
bara något man behöver inspiration för, utan något man även
kan få inspiration från.
Det är nästan som om själva
inspirationen överförs från en
person till en annan. Och eftersom vi alla är olika har vi även
inspirationskällor som är olika
från person till person.

729(67<5.(

7URSnGLJVMlOYRFKDWWGXVMlOY
KDUQnJRWDWWNRPPDPHGRFK
UlWWDLQWHLQGLJLQnJRWOHG

7YHNO|V7RYH

,%/$1' %58.$5-$*undra

var
alla (eller ja, inte alla, bara
debra) författare får sin inspiration ifrån. Speciellt när boken
är fängslande och min enda
utvärdering är ”var får hon/han
allt ifrån?”
Själv kommer jag ihåg att
när vi ﬁck som uppgift i högstadiet att skriva en novell, ﬁck
jag göra mission impossible för
att lyckas kasta ihop något läsbart. Och då tyckte man nästan
(bara nästan) synd om läraren
som skulle få läsa det efteråt.

0(1200$1spanar

riktigt
noga, kan man nog hitta inspiration i nästan allt – inte
te minst
det alldagliga vardagslivet.
vet.
Av att se naturen och
h
miljön skulle jag säkert
kunna krafsa ihop en dikt.
ikt.
Man kan använda omgivivningen och personer runt
nt
om som rollﬁgurer i
ens novell. Kort sagt är
källorna oändliga, och
där det ﬁnns händelser
och tillvaro ﬁnns det
inspiraton. •

TOVE STYRKE

Varför tror du själv att du har haft en
sådan framgång?
– Jag har ingen aning, men det är
många som har varit i samma sits
som jag. Jag tänker fortsätta med
det jag gör, och göra det bättre och
bättre. Jag tänker inte ge upp.

Vad är det roligaste du har gjort under
din musikkarriär?
– Vet inte, det är så olika typer av
glädje, en typ är när man får bekräftelse för det man gör och sedan
finns det en glädje i det man gör,
att stå på scen.

Kommer du att fortsätta inom musikbranschen?
– Jag kommer att fortsätta så länge
jag tycker att det är kul. Jag kommer göra musik och presentera det
på ett sätt som känns kreativt.

Vad tycker du om att vara känd?
– Något som kommer automatiskt,
finns inte så mycket att säga om
det.

6DELQD
(O%HE
RPLQVSLUDWLRQ
:25'#28

Är talangtävlingar ett bra sätt att bli
känd?
– I de flesta fallen nej. Det är svårt
att säga hur det hade blivit för mig

Född: 1992.
Känd för: artist, kom trea
i Idol 2009.

Listad: i New York Post som
en av de tio mest intressanta artisterna inför
2011.

utan
Idol.
Men jag
har jobbat hårt efteråt, och försökt
att göra något av varje situation
jag har fått. Men jag har jobbat
hela tiden.

På vilket sätt tror du att du har inspirerat andra?
– När jag började spela live och
träffade fansen märkte jag att jag
nådde ut till dem och att jag har
gett dem något och betyder något
för dem.

Ett råd till unga som vill starta en
musikkarriär?
– Framför allt: håll på med det du
verkligen brinner för. Tro på dig
själv och att du själv har något att
komma med, och rätta inte in dig i
något led.
Text: Sonja Winkert
Foto: Christian Coinbergh

Gå direkt till länken genom att hålla
kameran i din smartphone mot den svartvit-rutiga rutan. Du behöver valfri app som
kan läsa QR-koder.
13
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PORRPÅVERKAD?
Påverkas du av porr? Svara på några snabba
ja/nej-påståenden så får du veta!

För killar!

För tjejer!

Minst tre ställningar
krävs för att man ska
kunna säga att man
haft ”bra sex.”

1,7,77$5(5i

En bra älskarinna
ställer upp på allt.

Du har för små bröst,
eller i alla fall fel form
på dem.

Det bästa sättet att
få till analsex är att
”bara trycka in den.”
Foto: Airunp/Creative Commons
En riktig orgasm
låter väldigt mycket.
Annars räknas den
inte.

Tusen år gammal indisk tempelporr ... men betedde sig
indierna i allmänhet sig så här i sängkammaren?

En riktig orgasm låter
alltid väldigt mycket.
Annars räknas den
inte.

Sånt man ser i porr är vanligt i verkligheten, till
exempel 25-centimeterspittar, analsex och sex
med fler än två personer inblandade.

0–1 ”Ja”

2–3 ”Ja”

Grattis, du kör ditt eget sexrejs
och struntar i porriga idéer.
Eller så har du ljugit för att du
vet vad som är ”rätt svar.”

Du är lite så där mittemellan.
Ett tips för att du ska få ett
framtida bra sexliv: rätt svar på
alla frågorna är ”nej.”

4 ”Ja”
(777$*78**$'(jag

Skärpning. Porr är lika lite verklighet som Harry Potter-filmer:
folk får betalt för att göra konstiga grejer framför kameran.

Fakta: Så här påverkar porr
Procent av killar/tjejer i trean på gymnasiet: 55/18 ”jag får lust att prova”, 29/15 ”har lärt mig saker”,
31/16 ”har provat det jag sett”, 29/42 ”påverkas inte alls.” De som kollar på porr har oftare analoch oralsex än andra, är nöjdare med sin kropp och är mer positiva till prostitution. Källa:
SOU 2004:71 (2004), och Medierådets rapport Koll på porr (2006).

problem. Prata med henne om ätstörningar
och stereotyper, utan att på något sätt
nämna att du tror att hon har anorexia.
Då kan hon själv få tänka efter. Det kan
också hända att hon är naturligt smal och
bara inte tycker om skolmaten, så för att
bli säker på att hon verkligen har anorexia
kan ni gå och äta middag tillsammans, så
kan du se om hon äter lika lite då.
-DJYDUSnHQIHVWRFKHQDYWMHMHUQD
EOHYOLWHYlOIXOO9LE|UMDGHVNRMDOLWH
PHGKHQQHPHQVHQWRJHQDYPLQD
NRPSLVDUKHQQHWLOOHWWDYVRYUXPPHQ
RFKYnOGWRJKHQQH-DJPnUMlWWHGnOLJW
|YHUDWWMDJLQWHJMRUGHQnJRW

Det viktigaste för dig är att få prata med
någon. Kom ihåg att du inte gjorde något
fel. Det är svårt att ingripa i en sådan
situation, du har ingenting att klandra dig
själv för. Prata med någon vuxen – någon
du känner, till exempel en lärare, eller om
det inte känns okej så kan du gå till kuratorn på din skola alternativt ungdomsmot

spegeln, söker fel, bara fel.
Jag önskar att ni kunde se, verkligen SE.
Och lära er att ignorera rösterna som
skriker ”DU ÄR FEL”. Ni är inte fel. Inte
någonstans. Ni är alldeles perfekta, som en
sommarbris eller smaken av sömn när man
inte har sovit på alldeles för länge.
Ni behöver inte ändra på någonting, ni
behöver inte svälta er tills ni kippar efter
andan, ni behöver inte spy upp middagen.
Ni behöver bara lära er att ni är vackra.
Jag led själv av bulimi för ett år sedan.
Den hade tagit tag i mig lika starkt som en
dementor tar tag i din lycka. Det var mitt
liv, och jag märkte inte att jag föll ned mer
och mer i det bottenlösa hålet. Åt spydde
åt spydde GRÄT.
Jag var fullkomligt besatt av att inte
vänta för länge efter att jag hade ätit något,
så att kroppen inte skulle ta upp näringen
och det var för sent. För sent för vadå?

tagningen. På hemsidan killfragor.se kan
du chatta anonymt och få stöd.
-DJYLOOVNMXWDSnPHQVHQ+XUJ|UMDJ"

Ibland får man mens när det inte alls passar, man kanske ska på festival med ont
om trevliga toaletter, på badsemester eller
någon sporttävling. För många är mensen
inget hinder men ibland kan det vara bra
att kunna förskjuta den tillfälligt, särskilt
om man brukar ha ont eller blöda mycket.
Om man har p-piller kan man vanligen
styra när mensen kommer. Det brukar ﬁnnas information om hur man gör i förpackningen, eller man kan fråga en barnmorska
på ungdomsmottagning eller vårdcentral.
Man kan också använda receptbelagda
tabletter. Det ﬁnns några olika sorter, tillexempel Primolut-nor och Provera. Med
alla skall man börja senast tre dagar innan
man väntar sin mens (det är inte farligt att
börja några dagar tidigare) och hålla på
med dem tills man vill ha mens. Det brukar gå bra att skjuta mensen framåt 1 2

maten och spottade ut
i en påse. Stoppade ﬁngrarna i halsen om
jag hade råkat svälja någonting.
Jag förstår inte alls hur jag tänkte under
den perioden. Jag gick hand i hand med
ångesten, och samtidigt som jag älskade
känslan av en tom mage så hatade jag den.
Jag hatade mig själv, förstod verkligen inte
hur folk kunde tycka om mig. Bulimin
förstörde mig, men till slut lät den mig bli
frisk och börja om.
Jag lärde mig att trots
rots att
jag inte är smal som en pinne
så är jag vacker precis
is som
jag är. Och nu kan jag
ag fokusera på andra saker, i stället
för att enbart oroa mig över
siffror på vågen och om
mina ﬁngrar luktar spya
pya
eller inte. Nu kan jag
g
fokusera på att leva.
Låt aldrig det här
hända er, det är en
mardröm rakt igenom.
m.
Skriv i stället en lista
med sådant ni gillar
med er själva. Och see
hur den expanderar
för varje gång ni ser er
i spegeln.
Kram.

Sidan

1RUD
6HJHUGDKO
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VINJETT
MUSIK

Vem tycker du att vi ska
skriva om här?
 sms:a 070-645 31 41

DQGUDEUD
8SSVDOD
EDQG

KLOTET
Progressiv instrumentalmusik ”för hela familjen.”
Har givit ut två skivor på
franskt bolag.
 myspace.com/klotet

$EUXQQ

BJÖRNARNA
Kallar av någon anledning själva sin musik
för ”vuxenblöj-punk.”
Låtarna på gratisskivan
Vet hut heter saker som
Norduppland och TraktorMartin.
 bjornarna.se

ONE MISSED CALL
Röjig death metal/hardcore.
 myspace.com/
onemissedcallswe

$EUXQQKnOOHUOLYLµHQG|HQGHPXVLNVWLO
VRPLQWHVnPnQJDNlQQHULJHQµ²WUDOOSXQN
SnVYHQVND$PELWLRQHQDWWWD|YHUYlUOGHQ
7H[W7DQLD0XNKWDU)RWR0nUWHQ0DUNQH
Så hur blev Abrunn till?

byta.

Joseﬁne: Svante hade
långt svart hår och gillade punk och propsade
att vi skulle spela ihop
vilket ledde till Ebba
Grön i Gustavs garage.
Gustav: Vi diskuterade vad vi skulle heta
och där vi kommer ut
ur garaget ﬁnns det tre
a-brunnar, så blev det
typ det.
Joseﬁne: Vi har
diskuterat att ändra det,
men nu associerar folk
oss med namnet så det
har gått för långt för att

Gustav: Egen musik,
trallpunkhållet, en döende musikstil som inte
så många känner igen.
Nils: Blandar man
pubertalt identitetasskapande med musikerambitioner så är det nog
lätt hänt att det blir som
det har blivit för oss.
Joseﬁne: Det ﬁnns
många som gjort samma
sak – man vill spela
musik, gillar lite allt och
börjar skriva eget, då

Vad skulle ni säga att ni spelar
för musik?

blir det typ i den stilen.

Planer för framtiden?

Roligaste bandminnet?

Svante: Vi tänker bli
bäst.
Gustav: Vi tänkte ta
över världen.
Joseﬁne: Spela in ﬂer
låtar, spela mer allmänt
utanför Uppsala och
komma ut med vår musik.

Svante: Tja, vi har haft
en hel del trevliga spelningar, men om vi ska
berätta om en ren lustighet så vettesjutton.
Joseﬁne: På Grand
sa vi en gång att vi ville
spåra och bad om att
få bli presenterade på
tyska.
Nils: En annan
gång bad vi om att bli
presenterade som ”onda
kommunister som ville
ta över världen”, det var
väldigt roligt.

ABRUNN

Josefin Kärf: gitarr
Nils Zetterström: gitarr
Svante Pihl: bas
Gustav Sollenberg: trummor
www: myspace.com/

Sidan

abrunnsmyspace

17
bjornarna.se

myspace.com/
abrunnsmyspace

myspace.com/
onemissedcallswe

myspace.com/klotet

VINJETT 19
:RUGWHVWDU
VNROPDWHQ

PASSAR DU PÅ KATTE?
Gör testet från Word #7 på
Facebook och se efter!
facebook.com/
tidningenword

.DWHGUDOVNRODQ

DEN TYPISKA ELEVEN
Tjej.
Utländsk bakgrund.
16 poäng i studentbetyget.
Klär sig gärna udda.
Röstar i skolvalet.
Sverigedemokrat.

7RWDOLQWU\FN

Två av tre elever på Katte är tjejer. En
av fem elever har utländsk bakgrund..
I studentbetyget kommer genomsnittseleven upp till 16,0 poäng
å
– vilket gör att Katteeleven är trea på
prispallen bland Uppsalas gymnah
sieelever. Bara på Rosendal (16,6) och
kunskapsgymnasiet (16,2) ser slutbetytygen bättre ut.
Katteleven röstar i skolvalet (tre avv
fyra på Katte, genomsnittet på Uppsalas
alas
gymnasier är lite lägre) och ser till attt
Alliansen får över hälften av rösterna.
a.
Störst är Moderaterna (22%) och Folkparkpartiet (18 %), och Miljöpartiett är
störst av de röd-gröna (17 %).
Katteeleven har inte mycket
et till
erna,
övers för Sverigedemokraterna,
som hamnar utanför riksdagen i skolvalet
lvalet
på Katte.
Källa: skolval2010.se och
siris.skolverket.se. Betygssiffrorna
avser 2009/10 (senaste år som det
finns statistik för).

9,0b77(

.|WLG text
/MXGQLYnYLGERUGHW text
0DWHQVWHPSHUDWXU text
)/(5)$.7$

0DWHQODJDVSn text
.RVWQDGSRUWLRQ text
6nP\FNHWVOlQJVHOHY text
6nPnQJDDUEHWDULN|NHW text
+DUSHUVRQDOHQInWWXWELOGQLQJXQGHUGHW
VHQDVWHOlVnUHW" text text text

9,7<&.7(

Faccum es di aut lis doluptio
excestisOsae. Nem harum,
ni duntectisti blat re nis min
provide llaboris alit, volupta
ipieniet faccusae nulparis
desedios accust iligenda
doluptatecus dolutem faccabori
3HUVRQDOHQVDWWLW\G betyg eller text?
/RNDOHUQD betyg
0DWUR betyg
$SWLWOLJKHW betyg
6PDN betyg

FÖRENINGSTÄTT

Foto: Sarah Thorén

Katte är den skola som har flest elevföreföreningar av alla gymnasier i stan. Uppemot
emot
40 stycken finns registrerade, av dem
m är
ten
hälften
va.
aktiva.
Här
är finns
vklara
självklara
föreningar
ningar som
kåren och
elevkåren
idrottsföreningttsföreningen, men dessutom förtjänar Kulturföreningen Artes
es Amici
och manskören Manskören att lyftass fram.
Föreningarna presenterar sig för nya och
gamla elever på den traditionella förenreningspresentationen – som tyvärr redan
an
varit i år.

SÅ HÄR GICK TESTET TILL
X personer åt vid Y tillfällen denna termin.
Vi anmälde oss inte i förväg. Vi satt
på olika platser vid varje tillfälle.
Mattemperaturen mättes när vi satt
oss. Ljudnivån mättes när vi satt vid bordet.
Vill du läsa mer om testet och om skolmat?
 www.word-uppsala.se/skolmat

Sidan
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tidningenword
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7UHWDJJDGH
LOVISA HEDMO,
JAKOB ÖSTER,
SHIRIN JÖHNEMARK

SOMMARJOBB SOM
SKA GE SOMMARJOBB
• Ett utomhusgym och volleybollplaner på Lyssnaängen.
• En utomhusbiograf på lämplig
plats i Uppsala.
• En rensad botten på Fyrisån så att
man kan använda sig av aktiviteter
som simning, gondol och trampbåtsturer i centrala Uppsala.
Låter det som bra idéer? Under
tre veckor i somras jobbade 15 sommarjobbare för Framtidsboxen för
att utveckla framtida sommarjobb,
de fick hjälp av sex tjänstemän från
kommunen. Framtidsboxen är ett
företag som fått i uppdrag av kommunen att få ungdomar att skapa
jobb till ungdomar
–Det var väldigt givande att
engagera sig, säger Johan Mo, som
är en av sommarjobbarna.
Sommarjobbarna utvecklade
idéer efter de behov de såg hos
kommunen. Den sista veckan finslipade ungdomarna på idéerna och
skrev ihop det till en rapport inför
presentationen den 15 september
som ska hållas för politikerna.

Ålder: 18, 18, 17
Skola: Rosendal
Tre ord om Mötesplatsen:
roligt, spännande,
intressant

Vad är Mötesplatsen?

Vad kommer ni att få göra?
S&J: Vi två kommer att jobba som marknadsförare för Mötesplatsen, åka runt i skolor och prata
med klasser så att folk kommer.
L: Utveckla Mötesplatsen, komma på nya idéer,
skriva nyhetsbrev och diskussionsfrågor. Jag
kommer också sköta det mer administrativa.

MER ENTREPRENÖRSKAP
I SKOLAN
Gnistan ger utbildningar til skolor
för att elever ska kunna stärka sin
kreativitet, mod, initiativ, ansvar och
drivkraft – helt enkelt att stärka sitt
entreprenörskap.
Gnistan erbjuder vidareutbildning av skolpersonal, som i sin tur
ska utveckla eleverna. Målet är att
skolorna ska lära sig mer och arbeta
med entreprenörskap i skolan, även
att eleverna ska utvecklas till entreprenöriella individer och skapa.
Entreprenöriellt lärande ska
enligt den nya skolreformen finnas med i skolan ända från dagis.
Gnistan drivs av Uppsala kommun
och Europeiska Socialfonden står
för pengarna.

Hur politikintresserade är ni?

L: Det är som ett forum dit man kommer, oavsett
om man är jätteinsatt eller inte. På den nivån
man själv är kan man komma dit och säga det
man tycker.
S: Det är bra. Något som faktiskt behövs, sen
att det inte har utnyttjats till fullo är tråkigt. Det
är ett bra sätt att få inflytande över det som händer i Uppsala. Jag och Jakob jobbar lite med det
på sidan om också, genom elevkåren i skolan.

S: Inte alls.
L: Ja, jag har varit med i några olika ungdomsförbund. Så jag är väl lite intresserad.
J: Jag tycker det är jättekul. Jag har varit politiskt engagerad förut men inte i något parti.

Slutligen, är ni taggade?
Ja, absolut! Det ska bli jättekul att få utveckla
det här.
Text: Victoria Jansson
Foto: Mårten Markne

MÖTESPLATSEN
På Mötesplatsen kan unga träffa politiker, göra sin röst hörd och lyssna på
vad de som bestämmer har att säga.
Mer info: www.motesplatsen.net

Debattartiklar skickar du till politik@word-uppsala.se

DEBATT

The good side of kärnkraft
,'$*),116

det mycket kritik mot kärnkraft. Miljöpartiet, som är mest aktiva
inom kärnkraftsdebatten, säger att kärnkraft är dålig, och ska avvecklas. Men vad
händer då? Kärnkraften är ganska miljövänlig, miljövänligare än kolkraft.
Kärnkraft har en bra sida, den släpper
inte ut farliga gaser. Kärnkraft har också
en dålig sida och den är att den släpper ut radioaktivt avfall som kan skada,
men också kan användas i framtiden som
kärnbränsle.
Om man helt skulle avveckla kärnkraften i Sverige skulle priserna på el öka
kraftigt. Om vi vill att Sverige ska bli ett
föregångsland så behöver vi el för att män-

niskor ska kunna leva ett modernt liv och
kunna utföra sina arbeten.
Det kan inträffa olyckor med kärnkraft,
men dessa ovanliga olyckor sker bara om
man behandlar kärnkraften fel. Fler kärnstudier skulle vara perfekt! Idag ﬁnns det
knappt några kärnstudier i Sverige. Med
ﬂer studier kan vi utveckla kärnkraften,
och lära oss hur man hanterar den rätt, så
att dessa ovanliga olyckor inte inträffar.
I dagens Sverige använder vi mycket
el. Vatten- och vindkraft är långt ifrån
tillräckligt. Vi kan inte leva utan kärnkraft.
Utan kärnkraft kan vi inte försörja oss!
Nikita Zabzine (MUF)
Prao-elev i Sveriges Riksdag och Uppsala Kommun

Sidan
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0LQDI|UlOGUDUVW|WWDUDOOWLGPLJ
GHW\FNWHDWWMDJERUGHWDHQSDXV
LVNRODQI|UDWWKLQQDPHGDOOW
(1/c1* 6/$1. gestalt äntrar UKK iklädd
stilrena kläder med råa detaljer och
skyhöga klackar. Jag känner igen Joseﬁn
Arestav direkt. Hon är tjejen som hoppade
av Rosendalgymnasiet för att bli modeskribent på hemsidan Modette.
– För lite mer än ett år sen hade Modette en tävling där man skulle blogga i tre
månader för att vinna jobbet som deras
nya modeskribent. Tio tjejer blev sedan uttagna för att gå igenom delmoment såsom
att styla en modell och bli grillade av artisten Emilia de Poret. Plötsligt stod jag där i
ﬁnalen som vinnare, berättar Joseﬁn.
+(/$-26(),16/,9förändrades i och med
vinsten. Att hoppa av gymnasiet ser hon
inte som ett problem.
– Mina föräldrar stöttar alltid mig, de
tyckte att jag borde ta en paus i skolan för
att hinna med allt. Jag har alltid möjligheten att läsa upp det senare, om jag skulle
vilja.
På Modette ﬁck Joseﬁn och styla mode-

– Jag tänker nog lite annorlunda än de
reportage, men även spendera en hel
ﬂesta. När jag klär på mig försöker jag
månad på modeveckor runt om i världen.
skapa en form, en helhet, nästan som en
Nu har hon dock lämnat hemsidan för att
byggnad. Det är mer än bara kläder för
syssla med annat.
mig, förklarar hon.
– Inom modebranschen går jobben
mycket hand i hand, man kan vara skribent, stylist, modell samtidigt. Nu ska jag
-26(),1 %(5b77$5$77 hon gärna studebörja blogga och skriva om modenyheter
rar sina favoritmodeskapare för att ﬁnna
på hemsidan Freshnet samt driva egna
inspiration.
stylingprojekt.
– Ett annat tips är att bläddra igenom
Joseﬁn påpekar hur svårt det är att skrimodemagasin. Leta efter inspirerande
va trovärdigt om märken och produkter
bilder och ta emot alla intryck.
inom en bransch där mycket är uppbyggt
Vi avslutar intervjun och Joseﬁn lämnar
på produktplacering och smygreklam.
mig för att bli fotograferad.
– Min blogg är min värld och
JOSEFIN
Hon placerar sig världsvant
där skriver jag om sådant jag
framför kameran, men för
ARESTAV
gillar. Det är skillnad om jag
sig på ett ödmjukt sätt som
Ålder: 18.
skriver om nyheter på upptrotsar mina fördomar
Bor: Uppsala.
drag av Modette, då försöker
om en glamorös och ytlig
Gör: Är modeskribent
jag vara objektiv.
modebransch. Om den
och stylist.
Att sticka ut inom modebranschen verkligen ﬁnns
Blogg:
branschen är en svår konst,
så har den inte lyckats sätta
fashionsphere.se
men Joseﬁn har redan lyckats
klorna i Joseﬁn Arestav.
med det.
Text: Ellen Pan

Sidan
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