
Quiz!

En massa frågesport!

Vilken seriefigur är du?Är du Piff eller Puff?

Vilken Youtuber är du?

UPPSALAS YNGSTA MAGASIN! AV UNGA, FÖR UNGA. TIDNINGENORD.SE

Youtubers
Amanda Lundgren

Jonte Borg
Gustav och Johanna

Theo Haraldsson

Second hand
En outfit under 
hundringen!

Gustav och Johanna:

”Det är bara kul när folk  
kommer fram till oss

Dessutom
Filmtips
Boktips  
Musiktips
Virtal reality

Gissa filmen
Våra favoritplatser
Roligheter
Mellanmål

Vilken modell är 

bäst? Vi testar 

fidget spinners

Joanna dansar balett

”Det är jag och 
dansen i en liten 
bubbla”

Pepp
När en kompis mår dåligt
Näthat – vad är det egentligen?

DIY
Slime! Life hacks
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Vad är roligast med att göra tidning?

Victoria Owetz: Att få inter
vjua personer man kanske vill 
veta mer om, och att sedan få 
skriva reportage om dem!

Victoria Gräns (redaktör):  
Att alla varit så engagerade 
och idérika vilket är till stor 
hjälp på en redaktion.

Magnus Lindfors: Att gå runt med 
nya vänner och intervjua folk på stan.

Ethan 
Chalon:  
Att få se 
vad folk 
tycker om 
ens arbete.

Mårten Markne (chefredak-
tör): Att få vara med om att 
så många kreativa personer 
skapar något tillsammans.

Mollie Jelveby Joelsson: Att skypa 
med Theo och att få nya vänner.

Samantha T Lundgren: Man kan 
skriva om något man tycker är roligt 
och det är en kreativ outlet där man 
kan välja något man själv tycker om.

Selma Wensman: Att få lära 
känna fler. Och att få inter
vjua Ann och skriva om ”när 
en kompis mår dåligt”.

Lovisa Bergström: Att 
det finns något för alla.

Ossian Smedh: Det roligaste var att fota.

Ej med på bilden
Elin Carlsson: Att skriva 
och fota och få vara med 
i tidningen.
Ellinore Wikholm: Att 
kompromissa, bolla ideer 
och att få ens budskap 
hört.
Melissa Lagos.
Sofia Eich.

Lovisa Eriksson von Ot-
ter:  Att träffa nya per
soner och vara kreativ.

Siran ”Salsa” Cheng (redaktör): Att läsa den sen!

Smilla Bjurbo: Det känns så 
proffsigt att få göra det ”på 
riktigt”. Och det är väldigt roligt 
att skriva, fota och intervjua 
tillsammans med andra som 
också tycker det är kul.

Kajsa Hedström: Att testa och komma 
på idéer.

Ellen Hermanson: Att få umgås med nya 
personer, skriva och illustrera.

Elvira Selmer: Att få umgås och 
lära känna nya personer som man 
kanske inte hade haft möjlighet 
att träffa annars. Det är också 
roligt att få vara kreativ på många 
olika sätt.

Sofia Marklund: Att få möta personer 
man kanske aldrig skulle fått träffa.

Ellinor Åhlander: Att 
träffa nya kompisar och 
att få vara med och göra 
en tidning.Nicoline Pellving: Att få 

använda all sin kreativitet till 
att både skriva, fota och illus
trera. Det är också roligt att 
få lära känna nya personer.

Iman Ali Mohamed: Att göra quizet!

Ilhaan Ali 
Mohamed:  
Att leta och 
skriva tips 
om kändisar!

Erika Markgren 
(redaktör):  Att se vad 

alla har för idéer 
och se dem ut
vecklas till texter.

Lisa Westin Det är kul att 
skriva och teckna. Det känns 
som att vara journalist.

Hanna Beckman: Att få nya 
vänner. Och att skypa med kän
disar. Och att göra en tidning.

Astrid Gustafsson Höök: Att få träffa personer man kanske 
inte skulle träffat annars, och att vara kreativ.

Isabelle Thor: Att 
skriva, rita och fota. 
Och att vara delak
tig i tidningen.

Jennifer Thor: Att 
skriva, fota och att 
få vara kreativ.

Morris 
Schüssler
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Vad är det här?
Ord är gjord av ungdomar 
10–15 år från Uppsala, 
mellan 26 och 30 juni 2017. 
Ord ges ut av BOiU, Barn
ombudet i Uppsala län, i ett 
samarbete med Bibliotek 
Uppsala.

Vilka har gjort 
Ord?
Kolla på sidan här bredvid!

Varför?
Ord är en del av BOiU:s 
arbete för att stärka barns 
och ungas röster.

Ord på nätet
tidningenord.se

gillar
VA?

Vi

TRE BOKTIPS
Det här är tre bra böcker som passar att läsa när hösten börjar komma. Och annars också.

Jennifer Thor

Skogens systrar
Petrus Dahlin
En spännande skönlitteratur i 
tre delar. I varje del får läsaren 
följa olika huvudpersoner. Det 
händer någonting spännande 
nästan hela tiden och boken är 
väldigt äventyrlig. 

Spetälskesjukhuset
Camilla Lagerqvist:
En spännande bok som utspelar 
sig i nutid och dåtid. Elly träffar 
en tjej som har spetälska, men 
den sjukdomen har ju utrotats 
för mer än 80 år sedan, så hur 
kan hon ha det?

Amulettringen, det är jag som 
är Nadja av Anette Skåhlberg:
En sorglig bok där det är myck
et våld inom familjen. Nadja får 
ta alldeles för mycket ansvar 
för småsyskonen när pappa slår 
mamma. Situationen ändras när 
Nadja får magiska krafter. 

Jag brukar lyssna på orkestermusik! 
När det inte är några texter, kan man 
komma på helt själv vad musiken 
handlar om. Orkestermusik passar 
alla människor och alla tillfällen.

Smilla Bjurbo

Jag gillar Johnny Depp. Han är en riktigt bra skådis! Bäst är han i 
Pirates of the Caribbeanfilmerna.

Victoria Owetz
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Om ord
Ord görs av ungdomar 10-15 år i Uppsala på sommarlovet. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och Barnombudet i Uppsala län tack 
vare bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  (MUCF).
Chefredaktör och utgivare: Mårten Markne
Redaktörer: Erika Markgren, Siran Cheng, 
Victoria Gräns

Kontakt: ord@tidningenord.se 
Barnombudet i Uppsala län 
018-69 44 99

Tryck: Ehof, Uppsala

Läs Ord på nätet 
tidningenord.se och bibliotekuppsala.se

Uppsalas nya rum för unga.
Ett helt rum med det vassaste utbudet av 
böcker för unga; manga, fantasy, HBTQ  
och en massa annat. Och massor av plats 
för skönt häng förstås. Kom in!
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Hej!  
Har du problem och behöver hjälp?
Vill du ändra på något i  skolan, 
 vården eller samhället?
Vill du veta mer om dina rättig heter?

Hör gärna av dig! 
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Quiz
06 Vilken Youtuber är du, Är du 

Piff eller Puff, och en massa 
frågesport!

I stan
10 Platser vi gillar

11 Gissa byggnaden

12 Mode: Second hand

14 Dabchallenge och test av 
fidget spinner

Kändis
16 Vi har skypat med Jonte 

Borg, Gustav och Johanna, 
Theo Haraldsson och Aman
da Lundgren!

Trams
19 Roliga historier och en serie

Kultur
21 Tips

22 Balett – svårare än du tror

24 Unga som spelar teater

25 Virtual reality kommer stort

Paus
26 Bästa mellanmålen

Diy
27 Vi testar hemgjort slime

28 Lifehacks! Vi testar att göra 
såpbubblor, mobilhållare, 
hörlurspluppar med mera

Pepp
30 Om en kompis mår dåligt

31 Näthat

22

17

27
14

Innehåll
Ord #1 | augusti 2017
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quiz
Geni, du är unik!

5–
6 

po
äng

Helt okej, snart där! Kämpa på!

3-
4 

po
äng

Nybörjare, bättre tur nästa 
gång! 

0-2
 p

oä
ng

Hur smart är du?
Vågar du testa vårt kunskapsquiz?

Mini-quiz!

Tycker du om 
nötter?
A Ja.
B Nej. Jag älskar nötter!

Är du Piff eller Puff?
Vad blir 
233+546-37?
A 742  
B 752

Hur är du som 
person?
A Logisk, envis, smart och lite 
busig.
B Nyfiken, lite klumpig, envis 
och busig.

Flest A: Piff.
Du är smart och tänker ofta 
igenom saker. 
Flest B: Puff
För dig kan saker bara hända 
men det blir alltid ganska kul.

1 Vilket land är störst?
A Ryssland
B England
C Frankrike

2 Vilken valuta har Spanien?
A Kronor
B  Pund
C Euro

3 Vilken av färgarna är inte 
en riktigt färg?
A Svart
B Blå
C Grön

4 Vad är tio gånger tio?
A 10
B 100
C 1000

5 Hur många färger har 
den amerikanska flaggan?
A 3
B 4
C 7

6 Vilket land har huvud-
staden Buenos Aires?
A Danmark
B Colombia
C Argentina

Text: Kajsa Hedström och Ellinor Åhlander
Foto: Disney

Rätt svar på 
sidan 8

Text: Iman Ali Mohamed och Ilhaan Ali Mohamed
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5–
6 

po
äng

0-2
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Vem är du i klassen?
A Jag är klassens clown.
B Jag är duktigast i klassen.
C Jag går inte i skolan.
D Jag är den som inte sticker ut så mycket.

Vem umgås du 
mest med?
A Med mina syskon och kusiner.

B Jag umgås mest med min pojk/

flickvän.
C Jag klarar mig själv.
D Med mitt kompisgäng.

Vilket favoritdjur har du?
A Katt.
B Gillar alla djur.
C Gillar inte djur.

D Hund.

Vilken Youtuber 
 liknar du? 

Vilken är din favorit-
maträtt?
A Det mesta, bara man mixar det.

B Sushi.
C Barnmat.
D Stuvade makaroner.

Vilken klädstil har du?
A Jeans och tröja.
B Ljusa och trendiga kläder.
C Det som är snyggt, daaa.
D Solglasögon och ett basketlinne.

Vad skulle du göra ifall en zombie-
apokalyps inträffade?
A Slå ihjäl zombierna.
B Ta hjälp och skydd av kompisar.
C Låsa in mig i ett rum.
D Hämta mina kompisar och slå tillbaka.

Vad är ditt favoritsnacks?
A Chips.
B Godis.
C Choklad.
D Föredrar en Coca Cola.

Resultat på nästa sida!

Text: Astrid Gustafsson Höök, Ellen  Hermanson, 
Nicoline Pellving, Elvira  Selmer 

Bild: Astrid Gustafsson Höök, Ellen  Hermanson
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Resultat: Vilken  
Youtuber liknar du?

Flest D:  
Joakim 
 Lundell
Du har många kompisar och väljer 
alltid Coca Cola framför alla andra 
drycker.

Flest C:  
Tova 
 Helgesson
Du är en person som föredrar att 

vara själv och har inte kunnat släppa 

tanken att sluta äta barnmat!

Flest B:  
Therese 
 Lindgren
Du har en trendig klädstil och du är en 
riktig gottegris när det gäller godis.

Flest A:  
I just want to 
be cool
Du har samma humör som killarna i I 
just want to be cool och du äter näs
tan alltid chips på fredagkvällarna. 

Rätta svaren
Miniquizet på sidan 6
1A, 2C, 3A, 4B, 5A, 6C

Rättighetsquiz på sidan 9
1B, 2C, 3B, 4C, 5B, 6B

Gissa byggnaden på sidan 11
1 Stationsgallerian
2 Svandammshallarna
3 Flustret
4 Gustavianum
5 Stadsbiblioteket
6 Gamla GIllet
7 Åhléns

Hitta filmen på baksidan
1  Babybossen

2 Frost
3 Tarzan
4 Mean girls
5 Billy Elliot
6 Hitta Nemo
7 The Babadook
8 Häxan och lejonet
9 Hjältehunden från New York.
10 Coraline
11 Hunger games
12 ET
Djurquiz
AX, BX, C2, D2, E1

Vilken seriefigur 
är du?
Text: Kajsa Hedström och Ellinor Åhlander

En okänd person går fram till 
dig och säger åt dig att du har 
fula kläder. Hur reagerar du?
A Struntar i hen. Jag kan inte 
slösa bort min tid på en sådan 
knäppis.
B Blir arg men säger vänligt 
till hen att hen borde vara mer 
artig. Bråk lönar sig inte!
C Säger samma sak tillbaka och 
skriker åt hen. Vilken fullkomlig 
idiot!

Vad gör du om du ser en butik 
med rea?
A Köper allt som jag kan känna 
pengar på. Vilket klipp!
B Köper presenter till familj och 
vänner. Det är viktigt att visa 
att man bryr sig!
C Ser mig om efter böcker, pen
nor och andra lärorika saker. 
Kunskap är viktigt!

Du hittar en hundralapp på 
gatan. Vad gör du?
A Behåller den, varje krona 
räknas!
B Letar efter ägaren. Det 
skulle vara fult att ta den 
själv!
C Frågar människorna runt 
omkring om de äger den, an
nars behåller jag den själv!

Det är fredagskväll. Vad köper 
du för mat?
A Den billigaste färdigmaten 
jag hittar. Vill inte slösa pengar 
på sådant.
B Någonting som jag vet att 
alla i familjen tycker om. Det 
är viktigt att alla får känna sig 
delaktiga.
C Frukt för att göra en fin frukt
sallad, det är ibland det bästa 
jag vet!

Det har kommit en ny musik-
hit. Vad gör du?
A Jag bryr mig inte om musik 
men försöker snabbt komma 
på ett sätt att tjäna pengar på 
låten.
B Alla verkar vara besatta av 
låten. Jag försöker hitta på ett 
bättre sätt för dem att ha roligt. 
Det är viktigt med frisk luft och 
god motion.
C Ignorerar den. Sitter hellre 
hemma och läser.

Fick du flest
A Du är farbror Joakim – du är galen i pengar.

B Du är Bamse – du är snäll och stark.
C Du är Carl, en boknörd från Ords egen serie (på sidan 9)!

Hitta filmen på baksidan
Ord #1 2017
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Know 
your 
rights
Svar på sidan 8
1 För vem gäller de mänskliga 
rättigheterna? 
A De gäller alla människor 
som bor inom EU.
B De gäller alla människor.
C De som betalar skatt.  
2 Vilken är inte en mänsklig 
rättighet
A Barns rätt att leva och 
utvecklas    
B Rätten att tycka vad man vill
C Krigsrätt

3 Har barn särskilda rättig-
heter?
A Nej
B Ja
C I vissa länder 
4 Vad står förkortningen Bris 
för?
A Barnens röst i samhället
B Barnens roliga inomhus 
ställe
C Barnens rätt i samhället 
5 Vilka bestämmer de 
mänskliga rättigheterna?
A EU
B FN
C BOiU

6 Får man slå barn?
A I vissa länder
B Nej
C Ja

Text: Astrid Gustafsson Höök, 
Ellen  Hermanson, Nicoline 

Pellving, Elvira  Selmer 

A Hur länge kan snig-
lar sova oavbrutet?

1 3 månader
X 3 år 

2 30 mi
nuter

B För varje person i 
världen finns det 1 
miljon ...

1 Växter
X Myror
2 Hårstrån

C Myggor lockas 
särskilt mycket 
av en färg. Vil-

ken är färgen?

1 Svart
X Rött
2 Blått

D Kolibrin är det 
enda djur som kan 
flyga baklänges. Hur 
många vingslag per 
sekund gör den?
1 2040
X 4060

2 6080

E Det äldsta djuret i 
världen var Ming, en 
mussla. Hur många år 
blev den?
1 Ca 400 år
X Ca 100 år
2 Ca 60 år 

Svar på sidan 8.

Fun fact-quiz
Text: Elin Carlsson och Sofia Eich

Det här är kanske onödigt att 
kunna, men gör vårt test och 
se om du kan gissa rätt! Svar 
längst ner på sidan 8.

1: Greklands nationalsång är 
lång - men hur lång?
A 158 verser
B 72 verser
C 352 verser

2: Varje dag äter amerika-
nerna pizzor till en yta som 
skulle täcka ...
A Ungefär 300 fotbollsplaner
B Ungefär 100 baseballplaner
C Ungefär 200 amerikanska fotbollsplaner

3: Kvinnor blinkar mer än 
män, men hur mycket?
A Nästan 3 gånger så mycket som män.

B Nästan 2 gånger mer än män!
C Mindre än män på morgonen, men nästan fem 

gånger så ofta på kvällen.

4: De flesta fotbollsspelare 
springer 14 mil på en fot-
bollsmatch!
A Ja
B Nej

5: 732 cm är längdrekordet 
för en viss sorts godsak – 
vilken?
A Polkagris
B Rulltårta
C Bananasplit
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Text: Jennifer Thor
Foto: Jürgen Schoner/

CC BYSA 3.0Hur gör djur?
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i stan

BÄSTA PLATSEN
Det här är några av våra favoritplatser i Uppsala. Passa på att besöka dem du också!

Foto: Ossian Smedh

Om man gillar historia är Uppsala slott riktigt intressant! Delar av 
slottet användes före att bygga upp Uppsala efter stadsbranden 1702, 
och när det byggdes upp igen fick man brist på pengar. Den norra fly-
geln blev aldrig klar och det är så du ser slottet idag.

Stadsparken
Stadsparken är en fantastisk plats. Man kan fika eller ha picknick 
vid Fyrisån eller på gräsytor. Det finns också ett kafé med fina 
skulpturer. Man kan bland annat se Linnés mus eller Pelle Svans
lös. Det finns också mycket blommor, buskar och träd. Det bästa 
med Stadsparken är alla fina skulpturer. Isabelle Thor

Lennakatten
Lennakattens ånglok och vagnar är byggda för ett sekel sedan 
och samma järnväg har körts lika länge. För er potterheads 
har Lennakatten Harry Pottertema där man klär ut tåget till 
Hogwartsexpressen för en dag. På grund av evenemangets popu
laritet är det svårt att få biljett.  Ellinor Wikholm

Lovisa Bergström
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Gissa byggnaden!
2 3 4

5 6 7

1
Rätt svar på sidan 8

Foto: Samantha T 
Lundgren
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Text och foto: Elvira Selmer, Nicoline Pellving, Astrid Gustafsson 
Höök, Ellen Hermanson, Isabelle Thor, Hanna Beckman, Mollie 
Jelveby Joelsson, Melissa Lagos, Sofia Eich 

Ord testar
Second hand

Det här är second hand
Second hand är kläder, möbler, 
leksaker och så vidare som folk 
har skänkt eftersom att de har 
tröttnat på sakerna eller att de 
inte funkar som de hade tänkt 
sig. Sedan tvättar man kläderna 
och säljer dem på nytt till andra 
personer till ett lägre pris.

Vem som helst kan köpa på 
second handbutiker och vem 

som helst kan lämna in till buti
ker såsom Myrorna, Röda korset 
eller Stadsmissionen. 

Oftast går pengarna till olika 
organisationer som hjälper barn 
och unga. 

Ibland kan pengarna gå till 
de som har lämnat in sakerna, 
eller ägarna till loppisen om den 
är privat.

En outfit för under 200 
kronor – går det? Ja, om 
du handlar second hand. 
Det går till och med att 

komma under hundringen.

Andra hand i första hand

Hanna
Tröja 20 kr
Byxor 20 kr
Summa 40 kr
Outfiten var bra förutom skor
na som var för små.

Max 100 kr

Astrid
Jeans 80 kr
Tjocktröja 59 kr
Summa 139 kr

Max 200 kr

Elvira
Läderjacka 105 kr
Skjorta 40 kr
Totalt 145 kr

Max 200 kr

Max 200 kr

Ellen
Skjorta 50 kr
Linne 35 kr
Jeans 80 kr
Halsband 20 kr
Summa 185 kr

Max 200 kr

Nicoline
Bomberjacka 85 kr
Jeans 80 kr
Totalt 165 kr
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Gustav, 
1 Ja, jag har handlat på second hand.
2 Det var bra kvalitet på det jag köpte.
3 Nej, inte så ofta.
4 Nej, jag brukar starta mina egna trender.
5 När jag hör ordet mode tänker jag på 
estetiskt snygga kläder.
6 Ja, det är en väldigt bra idé tycker jag.

Lappo
1 Ja, det har jag gjort.
2 Ja, det var bra kvalitet på det jag hand
lade.
3 Nä, jag brukar inte köpa det så ofta.
4 Nej.
5 När jag hör ordet mode tänker jag på 
smala modeller som går catwalk.
6 Ja, det är en bra idé.

Mårten,
1 Ja, det är bra när man väl hittar något.
2 Ja, det är bra kvalitet på de kläderna som 
jag har köpt på second hand
3 Nej, inte så ofta.
4 Nej, det gör jag inte.
5 Jag tänker på tråkiga kläder.
6 Ja, det är bra att man kan lämna in saker 
som man inte använder, det är bra för eko
nomin och miljön.

Vad tycker ni om second hand?
Text och foto: Elvira Selmer, Nicoline Pellving, Astrid Gustafsson Höök, Ellen Hermanson. Foto: Elvira Selmer

1 Har du någonsin handlat second hand?
2 Tycker du att det är bra kvalitet på Second hand-kläder
3 Köper du ofta second hand?

4 Brukar du följa trenderna?
5 Vad tänker du på när du hör ordet ”mode”?
6. Är second hand en bra idé?

Andra hand i första hand

Sofia
Hängselkjol 20 kr
Skjorta 40 kr
Summa 60 kr
Outfiten var riktigt bra. 

Max 100 kr

Isabelle
Shorts 40 kr
Tröja 20 kr
Skor 40 kr
Summa 100 kr
Tröjan var för stor men annars 
var outfiten jättebra.

Max 100 kr

Mollie
Tröja 20 kr
Byxor 20 kr
Skor 40 kr
Summa 80 kr
Outfiten var bra men byxorna 
var för tajta.

Max 100 kr

Melissa
Shorts 40 kr
Tröja 40 kr
Skor 20 kr
Summa 100 kr
Tröjan var obekväm, men 
byxorna var bra. 

Max 100 kr
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Challenge: daba och 
kom med i tidningen!

Duo Spinner
Duo spinner vibrerar när den snurrar 
och den är ganska tung. Vi rekommen
derar inte ”tvåarmade” fidget spinners.

Foto: Elin Eich och Sofia Carlsson

Ord testar
Fidget  
spinners

Vilken är 
bäst?

Utseende

Klassiska

Gold Orchid

Duo Spinner

Material

Plast

Aluminium

Mässing

Spinntid 

41 sek

64 sek

127 sek

Betyg
Vinn en fidget spinner!
Gå i på tidningenord.se/
fidget och svara på en 
fråga senast 1 septem
ber. Redaktionen väljer 
en vinnare.

Priset är en Gold 
Orchid – testvinnaren!

Testdata

Text: Magnus Lindfors, Ethan Chalon
Foto: Ethan Chalon

Denna fidget spinner är 
bra balanserad och väger 
inte mycket. 
Men 
inte 
hög
sta 
betyg 
på grund 
av att den kostar ganska 
mycket.

Gold Orchid

Klassiker
Vi gav den klassiska fidget 

spinnern i plast 2 poäng på 
grund av låg kvalitet. Knapparna 

trillade alltid av. Men den är värd 
sina 50 kr.

Vikt

50 g

36 g

80 g

Pris

50 kr

179 kr

149 kr

Köpt på

Ica

Fyndiq.se

Laxens sportpriser
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kändis
Lyssna på den mest populära k-popgruppen BTS! BTS var 
den första k-popgruppen som vann den amerikansk Bill-
board Music Award (BBMA) och de är grymma!

Ilhaan Ali Mohamed och Iman Ali Mohamed

KÄNDISARNAS BÄSTA TIPS
Ilhaan Ali Mohamed och Iman Ali Mohamed

Taylor Swifts skönhetstips
Taylor Swift har bra hud och 
gillar inte överdrivet smink och 
undviker skönhetsprodukter, 
den bästa skönheten är natur
ligt skönhet! Hon älskar att ex
perimentera med håret men är 
rädd för att färga det eftersom 
färgen kan skada hennes hår.

Shawn Mendes tips om att ha 
en topp Alla hjärtans dag
Shawn Mendes tipsar om att 
du inte ska överdria och ta en 
tjej till ”en dyrbar plats” eller 
McDonalds, kom ihåg att se bra 
ut, var dig själv. Rapa inte eller 
fis framför henne, ”prata inte så 
mycket som jag gör.”

Zendaya om hur man kan få 
perfekta ögonbrynen
Ögonbrynen har förmågan 
att bryta eller göra ”the look”, 
Lämna dina pincett och låt 
dina ögonbrynen vara tjocka så 
länge som du orkar och till den 
rätta person som kan förbättra 
din look.

Adam Lambert är en ganska okänd artist men hans låtar är verkligen 
coola och häftiga. Hans mest kända låt är Ghost Town.

Ilhaan Ali Mohamed och Iman Ali Mohamed
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GUSTAV 
OCH JO-
HANNA:
”Youtu-
be har 
fått oss 
att um-
gås och 
hitta på 
mera.”
Intervju på nästa sida!
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Jonte Borg började med 
Youtube för att han 
tyckte det var roligt att 

filma. Youtube blev, när 
Jonte började för 10 år 
sedan, ett sätt att lägga ut 
och låta andra se vad han 
gjorde. 

Det Jonte lägger upp 
är olika sorts galna 
tricks och stunt. 

Vad är det bästa med att 
göra stuntt-
ricks?
– Att man 
får så myck-
et adrenalin 
och att man 
kommer 
igång och 
får en helt 

annan energi. 
Jonte berättar för oss att det 

känns som att hela dagen blir 
bättre om man gör något riktigt 
roligt tricks. 

För att redigera sina videos 
använder Jonte redigerings
programmet Adobe premier, 
men han trivs bäst framför 
kameran. 

Vad är ditt drömjobb?
– Någonting framför kameran, 
kanske som skådespelare, om 
han inte ska fortsätta med 
youtube. Att han ska stå fram-
för kameran är han säker på att 
han ska göra. 

Och vi ser fram emot att se 
mer av honom och hans tricks 
framför kameran!

Text: Elin Carlsson, Sofia Eich

Vem 
vill 
bli

Lilly Kjärman, 15 år
Musikvideor och Youtu
bers, t ex Lele Pons.

Althea Berlin Nordling, 
13, Minna Roberntz, 11
Vi tittar jätteofta på 
Youtube, mest på 
svenska Youtubers som 
Therese Lindgren.  

Alladin Ziai, 18, och 
Fazlunan Nazani, 17 år
Thaiboxning och fotboll. 
På Youtube finns det 
mycket information och 
saker man kan lära sig. 

Eevi Ursin, 17 år
Mycket olika videos, som 
djurvideos, jag tittar inte 
lika mycket på You
tubers nu som jag gjorde 
förut. 

Lennart Ström, 66 år
Oftast 60talsband och 
annat från den tiden. 

Vad brukar du titta på när du är på Youtube?

JONTE BORG utsätter sig för 
en massa galna grejer på 
 kanalen  Dumbass Productions. 
Vi frågar honom varför.

3 tips
från Jonte Borg
1 Gör det du gillar  om du 
vill börja med Youtube. För 
Jonte var det trix, men det 
kan vara vad som helst.
2 Sony Vegas är ett bra och 
enkelt program att redigera 
videos med.
3 Se till att ha kul – då 
kommer andra vilja se det!

stjärna på 
Youtube?

Om du vill se grymma 
och väldigt galna 

videos så är vårt bästa tips 
Dumbass Productions. En 
grym video är Ice cold water 
challenge: lika galen som det 
låter!
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1
Tyck att det är 
kul! Annars kommer 
det synas i dina klipp. 

2
Följ trenderna! Det är 
det folk vill titta på.

3
Sätt hashtags på allt 
som ditt klipp innehåll
er. Det är det som 
kommer upp ifall någon 
söker efter ett klipp. 

4
Läs på! Innan du börjar 
så måste du göra lite 
research om hur man 
gör, redigerar osv.

Mats Karlgren, 39 år
Clash of clans spel
videos på min fritid och 
Excelvideos i samband 
med jobbet.  

Victoria Kihlmark, 26 år
Jag tittar mest på 
musik videos. 

Lotta Lindhe, 43 år
Jag tittar inte så mycket 
på Youtube, men om jag 
gör det så tittar jag på 
vad sonen ser på, så jag 
kan hålla koll. 

Theo Haraldsson
VI fick Skypa med Sveriges kanske kändaste 05:a

När visste du att du var 
känd?
– Jag tycker inte jag är 
så känd. Men när folk 
började känna igen 
mig på stan och ville ta 
bild tänkte jag att jag 
börjat bli känd.

Har du fått mycket hat?
– Ja. Jag tycker att alla 
föräldrar ska hålla koll 
på vad barnen gör på 
internet.

Känner folk igen dig på 
stan?
– Jag tycker det är jät-
teroligt att folk känner 
igen mig på stan! Folk 
brukar komma fram 
för att ta en bild och 
de brukar ha lite pre-
senter till mig. Chok-
lad är det vanligaste 
jag brukar få. 

Tycker du om fansen?
– Jag tycker om mina 
fans jättemycket. De är 
kärleksfulla. 

Tjänar du pengar på 
Youtube och Musical.ly?
– Jag får pengar av re-
klam i början på mina 
videos men inte så 
mycket. Jag tjänar lite 
pengar på Musical.ly 
när det är samarbeten, 
men inte så mycket. 

Vad skulle du helst vilja 
vara för djur?
– En hund, de är söta.

Vill du säga något mer? 
– Att alla är fina som 
de är, och ingen ska 
bli retad för om hur de 
ser ut.

Text:  Hanna Beckman, 
Mollie Jelveby Joelsson, 

Melissa Lagos 

Gustav och 
Johanna 
Gustav och Johanna 
har haft sin Youtube-
kanal i ungefär ett och 
ett halvt år. De lägger 
upp bland annat vlog-
gar och challenges.  

Varför började ni med 
Youtube?
– Det var många vän-
ner som höll på med 
Youtube och inspirera-
de oss att börja. 

Hur träffades ni?
– För fyra år sedan 
träffades vi. Vi båda 
var på en kryssning på 
väg från Stockholm till 
Riga, Lettland. 

Hur skulle ni beskriva 
er kanal?
– Den är positiv och 
visar vad vi gör på 
dagarna. Andra har 
beskrivit vår kanal som 
att vi testar godis, men 
det är inte bara det vi 
gör. 

Hur har Youtube på-
verkat ert liv?
– Mycket, det mesta är 
positivt, vi får inte så 
mycket hat. Youtube 
har fått oss att umgås 
och hitta på mera. 
Man får dock aldrig 
vara ifred, men det 
är bara kul när folk 
kommer fram till oss. 

Varje gång vi går ut 
på stan så kommer det 
fram någon. 

Hur får ni idéerna till 
era videos?
– Det mesta på vår ka-
nal handlar ju om vår 
vardag, så vi gör bara 
det vi gör så blir det en 
video, men när vi gör 
andra saker så inspire-
ras vi av andra Youtu-
bers. Ibland händer det 
också att vi kommer på 
idéerna själv. 

Har ni några tips till 
folk som blir utsatta för 
näthat?
– Vi utsätts inte för 
mycket näthat, men 
om man blir utsatt, 
framför allt som ung så 
ska prata med vuxna 
eller ignorera efter-
som det kanske slutar 
efter ett tag. Om det 
personen har gjort är 
olagligt så ska du själv-
klart anmäla det. 

Har ni en challenge ni 
vill utmana läsarna till?
– Vi gjorde en video 
där vi testade omöjliga 
saker, vi tycker att ni 
ska testa det eftersom 
att vi verkligen inte 
fattade hur de omöjliga 
sakerna funkar. 

Text: Ellen Hermanson, 
Astrid Gustafsson Höök, 

Nicoline Pellving

Gör så här

Text: Smilla Bjurbo och Victoria Owetz. Foto: Samantha T Lundgren

stjärna på 
Youtube? Tips från Gustav 

och Johanna till dig 
som vill börja med 
Youtube

NÄSTA 
SIDA!
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AMANDA LUNDGREN

Amanda, 22 år 
1 Ja, lite då och då 
kanske. 
2 Jag gillar att kolla på 
intervjuer och roliga 
klipp. 

Jimmy, 42 år 
1 Jag kollar på Youtube 
varje dag. 
1 Oftast är det dokumen
tärer, fordon och musik. 

Matieja, 28 år 
1 Ganska ofta. 
2 Klipp på fester och 
konserter. 

Lina, 25 år 
1 Tio gånger i veckan 
kanske. 
2 Musikvideor och 
 vloggar mest. 

Emelie, 31 år 
1 Någon gång i månaden 
kanske 
2 Oftast How tovideor 
och kanske DIY. 

1: Hur ofta kollar du på Youtube?  
2: Vad kollar du på då? Text: Magnus Lindfors och Ethan Chalon. 

Foto: Magnus Lindfors.

Katarina, 36 år 
1 Varannan dag kanske. 
2 Talang klipp typ som 
Global got talent. 

Jan, 61 år 
1 En timme om dagen. 
2 Jimmy Dore och kan
ske media. 

Sush, 23 år 
1 En gång i veckan. 
2 Musikvideor. 

Miranda, 23 år 
1 Några gånger i veckan. 
2 Musikvideor. 

Gustaf, 28 år 
1 Nästan varje dag. 
2 Dokumentärer och 
musikvideor.

Amanda Lundgren
Vi pratade med Youtubern Amanda Lundgren och detta var resultatet:
Amanda började 
med Youtube för 
att hon från början 
spelade in videos 
på videofindme, 
vilket hon inte 
berättat tidigare. 
Videofindme är 
en app liknande 
Youtube där man 
kan ladda upp 
egna videos.

Amandas 
största idol är 
Nikkie Tuto-
rials. Hon 
säger att Nikkie 
sminkar sig så 
fint och att hon 
är superduktig! 
Amanda vill 
kunna sminka 

sig som henne. 
Amanda tycker att 

Youtube har förändrat 
henne lite. Amanda 
trodde inte det i början 
men hon har fått 
mycket mer självför-
troende och att hon 
idag vågar stå för sina 
åsikter. 

Hon brukade kalla 
sina vänner för babes 
när hon träffade dem. 
Då blev det en grej att 
hon alltid säger ”Hej 
babes” och då började 
hon säga hej babes på 
Youtube.

Hennes bästa tips 
om man vill börja med 
Youtube är att man 
ska tycka om att filma 

och redigera och tycka 
att det är kul, inte bara 
för att få följare och bli 
känd. Man ska brinna 
för det. Hon berättar 
att det är jobbigare än 
vad man tror att redi-
gera, det tar en stund 
att göra det. 

Amanda hade 
tankar på att sluta med 
Youtube i början, ef-
tersom det uppstod en 
del problem. Men nu 
har hon inga tankar på 
att sluta med Youtube 
eftersom hon tycker 
det är jättekul.

Text: Elin Carlsson, 
Lovisa Eriksson von 
Otter, Sofia Eich och 

Lisa Westin

Hej  babes!
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Barnet till sin pappa:  
– Jag är hungrig!  
– Okej Hungrig, jag är pappa.
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Alla dåliga böcker har 
en bra sida. Vilken?
Den sista

Johannes kom 

hem alldeles genomvåt 

fast solen sken på en blå 

himmel.

– Vad har hänt? Undrade mamma.

– Vi lekte hund, sa Johannes.

– Det blir m
an väl inte blöt av?

– Joo, jag fick vara lyk tstolpe.

Två kompisar till varandra: 
– Vilka fina tänder du har! 
– Tack så mycket! 
– De ser ut som stjärnor, gula 
och sitter långt ifrån varandra.

– Vad ska er son bli när han blir stor?
– Jo, han gillar ju djur så mycket att vi tänk
te han kunde bli slaktare...

Vad är värre än 
en vild elefant 
i en cirkus? 

En vild cirkus  
i en elefant. 
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Polisen stoppar en bil.  

– Får vi gå igenom er bil?  

– Javisst, men är det inte lättare att gå 

runt den?
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Det var en dam som frågade 
lilla Per vad han gick i.
– Går du i skolan?
– Nej.
– Går du på dagis?
– Nej.
– Men vad går du i då?
– Gummistövlar!

– Du lovade att inte skvallra för mamma och pappa 
om när jag kom hem i natt, sa systern till sin lillebror.
– Det gjorde jag inte heller, protesterade han, jag sa 
bara att det var tråkigt att äta frukost utan dig.

Lilla Per kom för sent till skolan:

– Det var så halt att varje gång jag tog ett steg 

framåt åkte jag två tillbaka.

– Hur kom du då överhuvudtaget hit då?

– Jag vände mig om och gick baklänges istället!

Illustrationer: 
Ellinore Wikholm 

(överst och hund), 
Sofia Marklund (hot 

dog), Freepik. com 
(sol)

Grönlands hunden klarar sig bra i 

låg temperatur. Vilken hund klarar 

sig bäst i varm temperatur?

Hot dog!
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Kajorna
Ellinore Wikholm
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MINA BÄSTA TIPS
Victoria Owetz

Hemsökta av Magnus Nordin
Ungdomarna Elin och Denise 
ska tillsammans spendera en 
sommar i ett lyxhus på en ö mitt 
ute på havet. Ett sommarjobb 
som är perfekt till en början 
men plötsligt börjar skumma, 
oförklarliga saker hända i huset 
och tjejerna börjar snart ångra 
deras vistelse på ön.

Man får en riktigt fängslande 
och oförglömlig läsupplevelse 
med Magnus fantastiska verk! 

Abduction
Regissör: John Singleton
Nathan Harper lever ett helt 
vanligt tonårsliv tills han en dag 
får reda på att han är adopte
rad. Med många obesvarade 
frågor ger han sig ut på en resa 
tillsammans med grannflickan 
Karen för att söka efter san
ningen om hans bakgrund. 
Bered dig på ett spänningsfyllt 
äventyr. En riktigt bra film som 
är värd att se! Bi
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Det viktigaste är att du har 
något att berätta om. Om du 
inte kan komma på något, så 
gå ut på stan eller i naturen 
och se dig omkring. Finns det 
några spännande platser att 
beskriva, eller någon person 
med ett speciellt utseende?

Så gör du din egen bok
Sedan är det bara att börja 
skriva. Om du har möjlighet, 
så skriv gärna utomhus, kan
ske i trädgården? Tänk på att 
det kan ta flera månader att 
skriva en bok, så ha tålamod.

Låt gärna någon läsa ditt ut
kast och säga vad hen tycker!

Det finns flera hemsidor där du kan trycka en eller ett par 
böcker att ha hemma. Jag brukar använda www.solentro.
se. Varje bok kostar en slant, men det är det värt. Du får en 
riktigt fin, proffsig bok som du har skrivit alldeles själv!

Text: Smilla Bjurbo
Foto: Samantha T Lundgren

Tycker du om att rita? Har du 
ett intresse för tecknad film? 
Då kan vi på Ord presentera 
vår lista på de bästa böckerna 
för unga animatörer som  skulle  
behöva lite hjälp på traven.

The Animator’s Survival Kit
Richard Williams
Från tecknaren och regissören 
bakom Vem satte dit Roger Rab-
bit? kommer det mest utveck
lade och översiktliga verket om 
animeringsprocessen. Teknik, 
metoder, tips och trix från varje 
vrå i branschen. Ett rent måste.

De tecknade filmerna 
Carl Barks
En titt bakom kulisserna hos 
Walt Disney Studios mellan 
åren 1935–1942. Det faktum att 
den är skriven på svenska och 
innehåller bra översättningar av 

vanliga tekniska termer är otro
ligt hjälpsamt för nybörjare.

Cartoon Animation 
Preston Blair
Preston Blair går igenom hur 
man bygger upp en tecknad 
figurs form, personlighet, ka
raktärsdrag och vanor, samt hur 
man skapar rörelser som gång, 
sprint, utsträckning, dans och 
munrörelser. Allt detta och mer 
i den klassiska stilen från ”den 
gyllene eran”. Fint illustrerad 
och lagom lättläst.

Den rörliga skämtteckningen
Midhat Ajanovic
En detaljerad analys på skämt
teckningens och komedins 
historia, med många inslag av 
hjälpsamma referenser. Den kan 
vara lite tung för yngre läsare, 
men en bra bok i alla fall.

Boktips för
 animatörer

Ellinore Wikholm
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Hur länge har du dansat?
– Sen jag var 4 år. Jag tränar varje 
termin, men vi får ledigt på loven. Förra 
terminen hade jag 7 lektioner i veckan. 
Mest balett, men lite moderndans också, 
och så tåspets.

Vad är det bästa med balett?
– Det är nog att man får känna sig 
så elegant. Det är så vackert, dansen, 
musiken, kläderna… allt är så vackert! 
När man dansar behöver man inte tänka 
så mycket, man bara är. Det är jag och 
dansen i en liten bubbla, allt utanför 
försvinner. Det är en härlig känsla.

Vad är det svåraste?
– Att det krävs så mycket; vighet, 
styrka, balans, musikalitet… Det finns 
många svåra steg. Piruetter till exempel.

Vilket är ditt bästa balettminne?
– Kanske när min lärare tyckte att jag 
skulle börja träna med en högre grupp. 
Och vårföreställningarna, såklart. Det 
är årets höjdpunkt.

Vad drömmer du om i framtiden?
– Att få stå på operans stora scen. 
Dansa i kända baletter  Svansjön, Nöt-
knäpparen, Törnrosa. Det skulle vara så 
magiskt och häftigt. 

Vem är din förebild?
– Dansaren Michaela Deprince. Jag har 
läst hennes självbiografi. Hon bodde på 
barnhem i Afrika när hon var liten. Där 
blev hon retad av alla. En dag hittade 
hon ett magasin med en ballerina på 
framsidan och då tänkte hon – det där 
vill jag bli när jag blir stor. Sen blev 

hon adopterad till USA, började dansa 
balett och nu är hon en professionell 
dansare. 

Om du inte blir dansare, vad vill du då 
bli?
– Florist. Det har jag velat sen jag var 
liten. Men det finns flera yrken som jag 
kan tänka mig; grävande journalist eller 
landskapsarkitekt. 

Vad skulle du vilja säga till yngre dansare?
– Om man vill börja dansa så tycker 
jag att man ska göra det. Sen är det 
viktigt att ha motivation, och att träna 
mycket. Om du har ett mål, så tänk på 
det medan du dansar. Det är värt allt 
hårt arbete.

Text: Smilla Bjurbo och Victoria Owetz
Foto: Samantha T Lundgren

Balett är ganska underskattat i samhället. 
Många gillar det inte och tycker att det 
inte ens är en sport. 

Vi har träffat dansaren Joanna 
Lindqvist, 15, som kämpar för 
att bli en professionell balett-
dansös. Hon kan verkligen hål-
la med om att balett är både 
svårt och tufft.

Möt en dansare!
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Visste du att ...
Om balett
• Balett är ursprungligen 

från Italien
• En ”tutu” (balettkjol) 

kan kosta upp till 20 
000 kr att tillverka.

• Det kan ta 60 till 90 
timmar att tillverka en 
professionell tutu.

• En dansör kan lyfta dan
söser så många gånger 
under en föreställning, 
att den totala vikten är 
som att lyfta en flodhäst 
en gång.

• Du behöver inte vara 
lång eller smal för att 
kunna bli en ballerina!

Joanna 
 Lindqvist
Ålder: 15
Dansar balett
Gillar förutom balett: Musik, 
rita, spela harpa, fotografera, 
sy, laga mat.

What’s the point 
without ballet?
Joannas favoritcitat
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... för att en teaterföreställning ska bli bra 
Under Ung Teaterfest i 
Gottsunda passade jag 
på att fråga skådespelar
na vad som behövs för 
att en teater ska bli bra. 
De berättade att känslan 
är viktig för att teatern 

ska bli bra och att roller
na känns levande. Det 
gör att teatern känns 
verklig och ger den ett 
eget liv.  

Skådespelarna berät
tade att det blir bättre 

om de kan gå in i sina 
roller. De sa att det där
för är viktigt vem som 
spelar vem. Det är också 
viktigt att skådespelarna 
håller ihop som grupp 
och att de litar på varan

dra. Då blir det enklare 
att repetera in pjäsen. 

För att teatern ska 
bli lyckad är det viktigt 
med en bra story och en 
genomtänkt handling. 
Teatern ska hänga ihop 

men samtidigt vara otyd
lig och mystisk för att 
den ska bli intressant att 
titta på. Teater kan vara 
ett eget sätt att berätta 
någonting på.

Text: Ellinor Åhlander

Skådespelarnas bästa tips ...

I juni hälsade vi på hos Ung Teaterfest där barn spelar teater. 
Vi såg en fantastisk föreställning som hette Förbjudet område. 
Efter föreställningen intervjuade vi barnskådespelarna.

En av frågorna var hur länge 
de hade haft sitt teaterintres-
se. Albert, Hedda, Hjalmar 
och Tekla, som var med i tea-
tern, svarade att de hade haft 
sitt intresse länge, men att det 
började ”på riktigt” 2013. 

De berättade att det ofta 
är pirrigt att vänta på att 
få gå upp på scen, men det 
beror lite på om vilken sorts 
föreställning det är. 

Vi frågade också hur det är 

att repetera inför en föreställ-
ning, och de svarade att det 
ofta är roligt, men om man 
får en roll som man inte vill 
ha så blir det inte kul. 

Slutligen berättade de 
att när de fördelar ut roller 
så pratar de ihop sig, t ex: 
Vill du vara den? Vill någon 
annan vara den? Vem passar 
bäst för den rollen? Kan jag 
vara den? Blir alla glada om 
vi gör såhär? Det är alltså 

viktigt att prata med varandra 
så att alla blir nöjda med sina 
roller i pjäsen.

Kajsa Hedström

Ofta pirrigt att 
vänta på entré

Vem?
Albert, Hedda, Hjalmar 
och Tekla
Gör?  Har spelat teater 
sedan 2013.

Teater
workshop
Vad: Testa improvisationsteater
Var: Ung Teaterscens teaterfest 
i Gottsunda i juni 
Det här gjorde vi: Vi fick testa 
på att improvisera teaterscener 
och lära oss om hur man impro
viserar lättast när man jobbar 
tillsammans. Det gick ut på 
att komma på saker som man 
kunde göra och få varandra 
att verka smarta. Det hela var 
mycket rogivande. Vi tycker att 
det var en intressant upplevelse 
att gå på teaterworkshop.

Vi intervjuade Sara Waller 
som har hållit på med improvi
sationsteater i cirka 15 år.

Hon sa att hon tror att alla 
rollerna i en pjäs kan bli bra och 
roliga om de är tydliga. Hon 
trodde att för att en improvisa
tionsscen ska bli bra är det bra 
om man gör det tillsammans, på 
ett lekfullt sätt, bejakar den an
dras förslag och vågar vara sig 
själv. Det är viktigt att visa att 
man bryr sig. Slutligen sa Sara 
att det är viktigt att ha roligt på 
scen och att visa det.

Kajsa Hedström och  
Ellinor Åhlander

Ord testar

En föreställning på Reginateatern med sommarjobbande Uppsalaungdomar 2013. Personerna på 
bilden är inte de som intervjuas i texten. Foto: Hanna Markström
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Virtual reality är 
en metod där man 

med hjälp av en 
simulator kan 

förändra den 
visuella bilden 
av världen. 

Du kan 
till 

exempel låtsas att du befinner 
dig någon annanstans, eller i en 
annan verklighet. Hur fungerar 
det? 

Du sätter på dig ett headset 
med en skärm framför 

ögonen som med 
hjälp av rörel
sedetektorer 
ändrar verklig

heten runt dig. 
Det kan användas 

som en hemmabio där du 
kollar runt i salongen och tittar 
på en stor bioduk eller spelar 
ett datorspel där du kontrollerar 
ett rymdskepp, när du egentli
gen bara sitter i din egen fåtölj.

Virtual Realitys framtid är 
ljus och dess användnings

områden stora. Det ut
vecklas mängder med 

spel 

och program till VR just nu, och 
det är ett måste att pröva! 

Jag rekommenderar att testa 
Google Cardboard, där man sät
ter in sin smartphone i ett fack 
och håller den framför ögonen. 
Det är ett enklare sätt att testa 
på VR då riktiga VRheadset är 
mycket dyra och komplicerade.

I en intervju som Games 
Industry gjorde i juni med Phil 
Spencer, chef för Xbox, fick 
Spencer frågan om Microsoft 
skulle ta sig in i VRmarknaden. 
Han svarade att han beundrar 
arbetet inom VR industrin i 
nuläget men att VR inte är 

tillräckligt utvecklad än. Till 
exempel säger han att nuvaran
de VRheadset är för klumpiga 
och svåra.

Personligen tycker jag det 
mest intressanta med VR just 
nu är alla dess användningsom
råden. 

Helt plötsligt kan man 
befinna sig på den kinesiska 
muren och vid nästa tillfälle 
vid toppen av Big Ben. VR är 
definitivt något att hålla koll på 
de kommande åren.

Text: Morris Schüssler
Illustration: Ellinore Wikholm

Foto: Maurizio Pesce/CC BY 2.0

Visste du att ...
Om VR
VR har faktiskt funnits i tiotals år i form av arkadmaskiner. 
VR har också används av NASA för att träna astronauter för olika 
scenarier i rymden.

Ljus framtid för VR
Journalister vid en presskonferens om virtual reality.
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paus
Mangosmoothie
Du behöver
Vaniljyoghurt, hallon, chokladbi
tar, mango och ananas.
Gör så här
Häll i alla ingredienser i en 
mixer och mixa dem. Häll 
smoothien i ett glas och lägg på 
ett hallon om du vill. Stick i ett 
sugrör eller två och drick!

Mousse av 
hallon och 
vit choklad
10 portioner
Du behöver
200 g frysta hallon 
75 g vit choklad
3st stora gelatinblad 
eller 6st små
Lite socker
5 dl vispgrädde 
Lägg gelatinbladen i lite vatten cirka 5 min. Ta fram en gryta och 
lägg i hallon, vit choklad och socker. Låt det smälta på svag värme 
och rör runt. Vispa grädden i en bunke. Krama ur gelatinbladen och 
lägg ett i taget i grytan, låt dem smälta. Ställ grytan i kylskåpet så 
den blir kall innan du blandar ihop det med grädden. Lägg i glas, låt 
det stå en natt i kylskåpet och sen servera!

Lyxyoghurt
Du behöver
Skål
Så mycket flingor som du vill ha
Fruktyoghurt (eller annan)
Ca 5 chokladbitar 
Färska hallon
Gör så här: 
Häll i flingorna i en skål.
Häll yoghurten över flingorna 
och toppa med hallonen och 
chokladbitarna. Njut!

Fruktsallad
Du behöver
Äpple, ananas, hallon och 
passionsfrukt (du kan använda 
vilka frukter du vill)
Gör så här
Skär frukterna i lagom stora 
former. Lägg alla i en skål och 
blanda. Dekorera fint om du vill.

Chokladmuffins
Ca 12st
Du behöver
150 g smör, 2 dl socker, 2 ägg, 
1 tsk vaniljsocker, 1 dl mjölk, 3 
dl mjöl, 2 tsk bakpulver, 2 msk 
kakao och 50 g choklad.
Gör så här
Sätt ugnen på 200 grader. Skär smöret i mindre 
bitar och vispa ihop det med sockret. 
Tillsätt ägg, vaniljsocker och mjölk.
Hacka chokladen i mindre bitar och blanda det 
med mjöl, bakpulver och kakao. Vispa ner det 
med de andra ingredienserna.
Ställ ut muffinsformar på en plåt och häll i sme
ten i formarna. Grädda dem i mitten av ugnen i 
ca 15 minuter.

Text och foto av Jennifer Thor, 
Lovisa Bergström, Melissa 
Lagos, Mollie Jelveby Joelsson

Frukost-mackaTa en mjuk macka, smör, ca ett halvt äpple, en skiva gurka. Bred mackan med smör. Skär äpplet i bitar, lägg det och den skivade gurkbiten på mackan.

Sommarsmoothie
4 portioner
Du behöver
En hel banan 
2 dl färska eller frysta hallon
2,5 dl vaniljyoghurt 
1 dl valfri mjöl
1 tsk honung
Mixa tills det är slätt. Häll upp i ett glas. Pröva gär
na med blåbär eller jordgubbar i stället för hallon.
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Lim

diy
Blir slimet verkligen bättre med dyrare 
ingredienser? Vi ville testa om ansikts-
mask eller lim  funkar bäst för att till-
verka slime. 

Limmet funkade bra, men lim är dåligt 
för huden. Slimen var lite kladdig men 
inte jätte. Den pokade verkligen jätte
bra. Konsistensen var väldigt tjock.
Poäng:

Slime!

Vi använde: Lim eller ansikts
mask, raklöder, linsvätska och 
bodylotion.

Kladdig

Poke

Form

Konsistens

Stretch

Lim Ansiktsmask

Vinnaren är lim
met

Ja – dyrare  

var bättre
!

Text och foto: Lisa Westin, 
Mollie Jelveby Joelsson, Hanna 

Bäckman, Melissa Lagos och 
Lovisa Eriksson von Otter

Ansiktsmask
Ansiktsmasken funkade bra men den 
kostade 25 kr vilket vi tyckte var väl
digt dyrt för så lite slime. Den pokade 
helt okej men inte jättebra. Konsisten
sen var som gummi ,det tog lång tid 
innan den formades. Men den är mer 
hälsosam än lim.
Poäng:
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Gem+armband
Du behöver ett gem och ett armband.

Veckla ut gemet, trä det genom änden 
på armbandet och kläm fast gemet med 
handen. Ta andra änden på armbandet och 
trä runt det runt handleden. Sen knäpper du 
enkelt armbandet och tar sedan av gemet. 
Då har du fått på dig armbandet! 

Det här life hacket funkade jättebra. Det 
blev mycket enklare att få på armbandet.

Telefonhållare
Lägg ihop dina solglasögon och placera se
dan din telefon mellan glaset och bågarna. 
Ta da! Nu har du din alldeles egna telefon
hållare som du kan använda när du t.ex. 
tittar på serier eller filmer. 

Så tycker testpatrullen:
Det är enkelt att bara ta sin telefon och ett 
par solglasögon till sin egen telefonhållare. 
Däremot blev den ganska ostabil och tele
fonen ramlade.

Laddnings
hållare 
Märk ut hållaren med en tuschpenna på 
schampo, balsam eller tvålflaskan. Se till 
att det blir tillräckligt mycket plats mellan 
botten av flaskan och hålet till laddaren så 
att telefonen får plats. Använd en vass sax 
eller kniv till att klippa/ skära ut formen. Om 
du vill kan du dekorera hållaren genom att 
måla den, klä in den i papper eller pynta den 
precis hur du vill.

Så tycker testpatrullen:
Det var lite svårt att klippa med saxen, men 
bortsätt från det så var det ganska lätt. Ett 
bra sätt att se till att ingen trampar på din 
telefon medan den laddas.

Hörlurspluppar
 

Det har säkert hänt att du någon gång 
tappat bort dina gummipluppar till hörlu
rarna. Klipp av en öronpropp på mitten och 
behåll den övre delen. Gör sedan ett hål 
rakt genom mitten av öronproppen. Placera 
sedan öronproppen runt hörluren och så 
har du fått din alldeles egna gummiplupp till 
din hörlur.

Så tycker testpatrullen
Ljudet fungerade bra med den nya gum
mipluppen och den trillade inte ur örat. Det 
ända jobbiga med att göra nya gummiplup
par var att det var lite trixigt att få till hålet 
genom öronproppen.

Ord testar
Life hacks

Varför köpa nytt – när du kan  
göra själv, och till och med 
sätta ihop egna användbara 
saker av skräp?

Life hacks
Testpatrull: Astrid Gustafs
son Höök, Ellen Hermansson, 
Nicoline Pellving, Elvira Selmer, 
Isabelle Thor, Elin Carlsson, 
Sofia Eich
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Stora såp
bubblor
Du behöver 2 starka sugrör, tråd, en stor 
avlång bunke och en blandning med disk
medel och vatten.

Häll blandningen med diskmedel och 
vatten i den avlånga bunken. Trä igenom 
tråden i båda sugrören. Knyt ändarna och 
håll i sugrören. Dra lite så att sugrören blir 
som handtag. 

Doppa såpbubbleringen i bunken med 
diskmedel och vatten blandningen i. Dra 
inte för hastigt uppåt för att få bubblor, då 
kommer det inte att hålla.

Det här life hacket var ganska svårt. 
Bubblorna sprack hela tiden och vi lyckades 
bara med en bubbla. 

Bläckfläckar på 
kläder
Du behöver  ett klädesplagg med bläck
fläckar, och en tandkrämstub. 

Kläm ut en klick tandkräm på fläcken. 
Gnugga runt tandkrämen. Kläm ut lite till 
och gnugga runt. Fortsätt så tills det mesta 
är borta. 

Det här life hacket funkade sådär. Allt 
bläck försvann tyvärr inte, men det mesta 
försvann. 

Ballongskal
Du behöver en ballong och en mobil att 
sätta skalet på. 

Blås upp ballongen, men knyt inte, håll i 
änden istället. Tryck mobilen mot ballongen 
och låt det åka ut luft. Fortsätt så tills all 
luft har åkt ut. Då har du ett ballongskal.

 Det här life hacket funkade inte så bra. 
Det blir inget hål för laddare/hörlurar och 
skalet åker av väldigt lätt. 

1
5-minute Crafts

2
Nicoletta Xo

3
LaurDIY

Topp 3: 
Lifehackers 
på Youtube
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pepp
5 bra tips
1 Fråga hur hen mår och om 
hen vill prata. 
Även om de inte vill prata har 
du visat att du bryr dig.

2 Fråga om hen vill träffas, gå 
på bio mm. 
Det kan få hen på andra 
tankar.

3 Visa att du bryr dig.
Hjälp till och var snäll mot hen.

4 Prata med en vuxen som du 
litar på. 
Det är lätt att ”smittas” av 
ångestfyllda tankar.

5 Överraska personen.
Du kan till exempel komma 
hem till personen med bullar 
och saft eller knacka på och 
fråga om ni ska på bio.

Här finns det hjälp
Bris
Telefon 116 111 
Har också chatt mm på bris.se

Bup
Telefon 018 611 25 29

BOiU  
(Barnombudet i Uppsala län)
Telefon 018 69 44 99, mejl boiu@boiu.se, 
hemsida boiu.se

Om en kompis 
mår dåligt Text och bild:  

Lisa Westin, Lovisa  Eriksson von Otter 
och Selma Wensman

Kuratorn berättar
Vi intervjuade barnkuratorn 
Ann i Gottsunda. Ann jobbar 
med barn som mår dåligt och 
behöver hjälp. 

Ann säger att sömn, inte 
äta och oro är vanligaste an

ledningen till att barn kommer 
till henne. 

Till de som har en kompis 
som mår dåligt tipsar hon om 
att berätta för en vuxen och 
att vara en snäll kompis.
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Jenny
1 Ja, jag har utsatts för 
näthat, mer eller mindre.
2 Jag har inte gjort så 
mycket när jag fått hat, 
mest ignorerat det. Per
sonen bakom hatet mår 
oftast dåligt själv, och då 
känns det inte lönt att 
anmäla. Dessutom har 
jag inte fått så många 
grova saker.

August:
1 Tror inte att jag har 
det.
3 Jag vet att det är 
väldigt enkelt att vara 
anonym på nätet.

Maria:
1 Nej, det har jag inte.
3 Jag vet att de jag följer 
får mycket näthat, men 
även att de får mycket 
nätkärlek.

Vi pratade med Karin Mellin på Barnombudet i Uppsala län som 
berättade lite om hat på nätet.

Vad räknas som näthat?
– Näthat är både saker som är 
straffbara och inte straffbara, 
säger Karin och fortsätter:

– Det kan vara straffbart om 
man hotar med att skada någon 
annan fysiskt eller sprider 
rykten via nätet som på något 
sätt kan skada den personen 
det handlar om. Men allt som på 
något sätt vill skada en annan 
person räknas som hat.

Var går gränsen mellan kritik 
och näthat?
– Det är en väldigt svår gräns 
att dra, då det antagligen 
upplevs olika från person till 
person och alla människor 
tänker olika. 

– Kritik kan också vara olika 

saker, men är oftast negativt. 
Dock finns det konstruktiv kri
tik, där man ger tips på hur man 
kan förändra det som kritiseras, 
och det är mer positivt.

Hur ska man veta vem som 
har rätt i en situation där 
någon anser att något är kritik 
medan en annan anser att det 
är näthat?
– Det går oftast inte att veta 
det och det är väldigt svårt att 
bedöma. Som sagt så tycker 
människor olika, och den som 
tycker att det bara är kritik 
tycker nog det är annorlun
da än den som tycker det är 
näthat.

Vad ska man göra om man 

utsätts för näthat?
– Om man är med om något ska 
man alltid berätta för en vuxen 
samt anmäla det, och om det 
är väldigt grovt eller något man 
tror är brottsligt ska man alltid 
göra en polisanmälan.

Karin berättar även att det är 
viktigt att agera även fast nät
hatet inte är riktat mot en själv 
till exempel om en kompis får 
en elak kommentar. Mobbning 
finns även på nätet, och det 
är viktigt att berätta även om 
kompisen inte vill.

Hur kan man själv undvika att 
näthata?
– Ibland kanske man är inne i en 
livlig diskussion, och ser något 
man blir arg över. Då är det bra 
att ta en paus en liten stund för 
att inte råka skriva något elakt 
tillbaka.

Hat på internet
Överallt hör man talas om hat 
på nätet. Men vad är egentligen 
näthat? Och vad ska man göra 
om man blir utsatt?

Texter: Astrid Gustafsson Höök, 
Ellen Hermanson, Nicoline 

 Pellving, Elvira Selmer
Illustration: Ellinore Wikholm

Foto: Elvira Selmer

... allt som på  något 
sätt vill skada en 

annan person räknas 
som hat.

Karin Mellin på Barnombudet i Uppsala län

1 Har du någon gång 
utsatts för näthat?
2 Om ja, hur reagerade 
du? Anmälde du hatet 
på något sätt eller igno-
rerade du det bara? 
3 Vad vet du om nät-
hat?
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Vilken film beskriver 
vi handlingen i?

6
Filmen handlar om en pojke som för
svann. Pojkens mamma hade gått bort 
och pappan ville inte förlora sonen ock
så. Pappan letade överallt efter sin son, 
på vägen träffade han en tjej med väldigt 
dåligt minne, men som lovade att hjälpa 
honom hitta sin son.  

12
En utomjording hälsar på hos en annan planets varelser. Han 
lär känna en kärleksfull bror och hans syster men också en 
varulv. De blir jagade av ett par ilskna poliser. 

7
En pojke hittar en bok som handlar om ett monster. 
När pojken och hans mamma en kväll läser boken blir 
pojken övertygad om att monstret finns på riktigt. 
Efter en kort tid börjar skumma saker hända i deras 
hus. Något börjar attackera pojken och mamman 
börjar panikartat söka efter monstret.

1
En baby bestämmer det mesta hemma och storebror
san märker att något är fel. Det är inte hans riktiga 
brorsa och babyn är ingen baby utan en man i kostym 
med portfölj. 

3
En kille växer upp med ovanliga kompisar, där 
han måste slåss för att överleva. Han får kämpa 
mot fördomar och teknik för att vina hjärtat hos 
tjejen som visade honom mer av världen.

9
Två systrar som bor på ett barnhem.  När de är ute en dag hittar 
de en hund, vilket den ena systern alltid önskat sig, innan två arga 
gubbar försöker ta dem. Men på barnhemmet får man inte ha hun
dar, som tur är kommer det en familj och vill adoptera dem.

8
En flicka har aldrig haft så roligt när hon leker kurra
gömma med sina storasyskon. Sedan blir det vinter 
och barnen gör allt för att det ska bli sommar igen. 

4
En ung kvinna rekryteras av personer hon 
aldrig träffat förut för att spionera på ett ton
årsgäng men istället för att bara spionera råkar 
hon gå med i gänget. Hon måste kämpa för att 
lyckas komma ur och under tiden sprider en 
av medlemmarna i gänget hemligheter för att 
förstöra för henne.

2
Det handlar om två syskon, den ena har en hemlighet 
som kan skapa kaos, oturligt nog så råkar hon göra 
just det och hon tvingas att fly från staden. Hennes 
syster följer efter henne och försöker hämta tillbaka 
henne, på vägen möter hon en främling och hans vän 
samt en till lite galnare figur.

De rätta 
svaren finns 
på sidan 8Gissa f lmen!
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En tjej lever ett ganska fattigt liv i en framtidsvärld tillsammans 
med hennes mamma och lillasyster, som hon älskar mest av allt. 
Plötsligt inträffar en tävling som hon blir uttagen i. Den kommer 
att förändra hela hennes, men också hela befolkningens, liv, 
via många dödsfall och en kärlekshistoria som griper tag i hela 
landet.

En 
olycklig liten flicka med frånvarande föräldrar flyttar till ett nytt hus, där en dörr ger henne en värld där allt är annorlunda och någon är ute efter hennes liv.

5
En kille som slåss mot sin vilja för att hans pappa 
pressar honom men drömmen om ett annat liv, som 
snart kan förverkligas när han får pengar för att 
komma in på en speciell skola.


