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 Välkommen     till     Maria     Elementars     skoltidning     höstterminen 
 2022! 

 Ett     nytt     år     och     en     ny     redaktion.      Går     du     på     skolan,     är     vårdnadshavare     eller     bara     nyfiken 
 utomstående?     I     vilket     fall     får     vi     hoppas     att     denna     läsupplevelse     intresserar,     både     dig     som     ung     och 
 du     som     är     lite     äldre.     Du     kommer     garanterat     att     hitta     något     som     passar     just     dig. 

 Tidningen     kommer     bland     annat     innehålla: 
 ●  Mystiska     myter     och     sagor 
 ●  Lärorika     artiklar 
 ●  Kluriga     korsord 
 ●  Mysiga     jultips 
 ●  Blandade     krönikor 

 Och     mycket     mycket     mer… 

 Vi     kan     nu     glädjande     och     stolt     presentera     ännu     en     skoltidning! 
 Vi     önskar     er     en     riktigt     trevlig     läsning! 

 Hedda     Ahlqvist     Hård,     Walter     Von     Sydow     & 
 Klass     8B. 
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 Korta     nyheter 
 Ville     Hagberg     &     Axel     Victorin 

 Högstadiet     går     en     annan     väg     till     maten 
 Den     6:e     oktober     kom     beslutet     att     alla     elever     i     högstadiet     ska     ta     en     annan     väg     till     matsalen.     Detta 
 beror     på     att     det     blir     så     trångt     på     trottoaren     och     i     trappan     på     väg     till     Högbergsgatan.     När     lågstadiet 
 ska     gå     till     Högbergsgatan     från     sin     rast     blir     det     ofta     trångt     då     hög-     och     mellanstadiet     går     samma     väg 
 till     Högbergsgatan.     Lösningen     på     detta     är     att     eleverna     i     högstadiet     får     ta     en     annan     väg     till     maten. 
 Då     minskar     köerna     och     det     blir     mindre     folk     i     trappan     och     på     trottoaren. 

 Skolan     har     förnyats 
 Eleverna     på     Högbergsgatan     våning     2     har     fått     nya     bänkar.     Klasserna     7     b     och     6     har     fått     nya     bänkar. 
 De     nya     bänkarna     skiljer     sig     mot     de     andra.     De     nya     bänkarna     har     flera     olika     lägen.     Man     kan     flytta 
 locket     upp     och     ner     men     även     har     de     en     typ     fotstöd.     De     nya     bänkarna     är     början     på     en     “renovering” 
 av     skolans     bänkar     och     stolar.     När     det     nya     läsåret     började     hade     man     förnyat     tekniksalen     rejält.     Man 
 hade     skaffat     nya     bänkar,     nya     hyllor     och     Magister     Martin     hade     även     fixat     en     tv.     Tekniksalen     fick     då 
 en     ny     känsla.     Tidigare     var     bänkarna     smutsiga     och     skadade.     Men     nu     är     det     det     motsatta     och     salen 
 känns     helt     nya     även     om     man     bara     har     bytt     bänkar     och     lagt     dit     en     tv. 

 Växthusgas     släppas     ut     i     naturen 
 Den     omfattande     nedstängningen     över     stora     delar     av     världen     som     har     genomförts     under 
 coronapandemin     har     gjort     att     utsläpp     minskade.     Men     den     minskningen     har     inte     stoppat     utsläppen 
 av     växthusgas/koldioxid     i     atmosfären.  Att     hantera  koldioxid     i     atmosfären     minskar     som     uppgift. 
 Koldioxidet     fortsätter     att     öka     i     atmosfären     men     med     lite     mindre      hastighet,     ungefär     0,08     till     0,23 
 miljondelar     lägre. 

 “Det     är     mindre     än     vad     naturliga     årliga     variationer     kan     innebära,     den     variationen     kan     ligga     på     1 
 miljondel”:     Dagens     Nyheter 

 Om     vi     inte     stoppar     global     uppvärmning     från     att     gå     över     1,5     grader     så     kommer     världen     att 
 förändras.     Smältande     glaciärer,Bränder,     naturkatastrofer     och     kustsamhällen     som     översvämmas. 

 Ulf     Kristersson     -     Sveriges     nya     statsminister 
 Den     17     oktober     beslutatdes     det     att     Ulf     Kristersson     är     Sveriges     nya     Statsminister.     Moderaterna 
 bildar     regering     tillsammans     med     Kristdemokraterna     och     Liberalerna     medans     Sverigedemokraterna 
 blir     stödparti. 
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 Lokalt 
 Behöver     du     hitta     en     prao-plats? 
 Nikola     Losko 
 Ska     du     praoa     men     vet     inte     hur     du     kan     börja,     eller     hur     du     ska     leta     efter     en     plats?     Du     kanske 
 är     osäker     vad     du     skulle     vilja     göra.     Frågor     behöver     svar,     och     den     här     artikeln     är     just     för     dem 
 som     behöver     svaren     för     sina     frågor.     Här     kommer     ideer     och     förslag     om     var     du     kan     praoa! 

 Var     du     vill     praoa     beror     på     vad     du     kan     tänka     dig     göra.     Om     du     gillar     vara     med     småbarn,     så     kanske 
 skulle     ett     dagis     vara     något     du     kan     tänka     dig!     På     dagis     så     får     man     inte     göra     så     mycket     förutom     att 
 hålla     koll     på     barnen     när     de     är     utomhus,     eller     sitta     och     kolla     efter     dem     när     de     sover     efter     lunch. 
 Såklart     måste     man     alltid     tänka     på     nackdelar     av     praoplatsen.     På     dagis     finns     det     småbarn,     småbarn 
 tänker     inte     på     sin     hygien     som     vi     äldre     gör.     Man     måste     tänka     på     att     småbarn     inte     tvättar     sina     händer 
 om     man     inte     säger     till     dem,     eller     så     kanske     har     de     löss.     Det     kan     vara     lite     obehagligt     om     man     får     det, 
 men     så     länge     man     är     försiktigt     så     går     det     mesta     att     undvika. 

 Såklart     så     finns     det     andra     platser     som     kanske     är     lite     mindre     “farliga”     i     hygien     sammanhanget,     men 
 man     får     fortfarande     vara     med     barn,     och     man     får     ha     det     lite     roligare     än     förskola.     Vissa     väljer     att 
 praoa     på     parker     som     till     exempel     “Leos     Lekland”,     men     där     får     man     mest     städa.     Folk     väljer     den 
 platsen     dock     för     att     man     får     vara     på     lekplatsen     under     tiden.     Man     får     oftast     använda     lekplatsen, 
 vilket     kan     vara     roligt     om     man     gillar     sånt.     Vissa     gillar     dock     inte     barn,     och     då     så     funkar     inte     såna 
 platser. 

 Hotell,     det     är     något     som     vissa     väljer,     och     så     klart     är     det     också     en     bra     idée.     Vissa     väljer     att     praoa     på 
 hotell     för     att     de     vill,     eller     för     att     de     inte     hittade     något     annat     ställe.     När     man     praoar     på     hotell     så     får 
 man     mest     städa,     duka     fram     för     gäster     och     hjälpa     till     med     att     övervaka     platsen.     Det     här     alternativet 
 kan     vara     lite     svårare     och     trögare     än     de     andra     två,     eftersom     man     får     bära     saker     och     städa.     Efter     två 
 veckor     av     att     städa     blir     det     lite     tråkigt,     så     att     praoa     på     hotell     är     nog     något     som     man     kan 
 rekommendera     för     de     som     gillar     sånt. 
 Hoppas     ni     fick     bra     förslag     av     var     man     skulle     kunna     praoa,     och     hoppas     ni     får     en     lite     bättre     idée     av 
 vad     man     gör     på     olika     ställen. 

 Sömn 
 Mia     Goldberg     &     Otto     Jensen 
 Sömn     kan     vara     ett     stort     problem     när     man     är     i     tonåren.     Vissa     behöver     sova     jättemycket     medan 
 andra     klarar     sig     med     lite     mindre.     På     Maria     Elementar     har     vi     frågat     högstadiet     hur     mycket     de     sover 
 och     hur     mycket     de     skulle     vilja     sova. 
 De     flesta     sover     7-9     h     per     natt     men     tycker     att     det     är     alldeles     för     lite     och     skulle     vilja     sova     mer. 
 Såhär     såg     några     av     svaren     vi     fick     från     eleverna     ut. 

 ●  7-9     h     per     dag,     för     lite. 
 ●  7     h     tror     jag     ungefär,     det     kanske     är     för     lite 

 men     fungerar     bra. 
 ●  Jag     sover     runt     sju     timmar     per     natt     på 

 skoldagar,     det     är     för     lite     men     kan     inte     göra 
 något     åt     det.     På     helger     sover     jag     tillräckligt 
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 Sömn     är     väldigt     viktigt     för     att     man     ska     må     bra     och     för     att     man     ska     prestera     bra     i     skolan.     Sömn     kan 
 vara     något     som     ungdomar     verkligen     har     problem     med     och     om     man     får     för     lite     så     kan     det     påverka 
 ens     humör     som     i     sin     tur     kan     påverka     hur     man     beter     sig     så     att     människor     i     sin     omgivning     blir 
 påverkade.     Om     du     inte     sover     tillräckligt     mycket     kan     ditt     mående     försämras     och     det     är     extra     viktigt 
 att     hålla     koll     på     sin     sömn     i     skolan.     Såklart     behöver     vissa     sova     mer     än     andra     men     de     flesta     behöver 
 sova     runt     10     h     per     natt.     Det     kan     också     vara     bra     att     ta     en     kort     sovstund     mitt     på     dagen     eller     efter 
 skolan     så     att     man     orkar     med     resten     av     dagen. 

 Lekar     för     barn 
 Linn     Redeby     &     Alma     Lundströmer 
 Som     du     kanske     vet     så     är     vår     skolgård     ganska     tråkig,     här     är     några     ideer     på     vad     man     kan 
 göra     på     skolgården     om     man     inte     kommer     på     något     att     göra. 
 ____________________________________________________________________ 

 Kull     i     en     bubbla 

 Kull     är     en     lek     som     de     flesta     vet     om     och     tycker     är     kul,     så     varför     inte     göra     den     lite     mer     rolig? 

 Kull     i     en     bubbla     är     ungefär     som     vanlig     kull,     en     person     är     kullaren     och     måste     kulla     någon     för     att 
 skicka     vidare     rollen     som     kullare.     Dock     istället     för     att     springa     var     som     helst     så     ritar     man     upp     en 
 bana     att     springa     i     med     hinder,     man     får     alltså     inte     springa     utanför     bubblan     och     på     hinderna. 
 En     bana     skulle     t.ex.     kunna     se     ut     såhär: 

 Man     får     bara     springa     innanför     den     svarta     formen,     varken     de 
 som     inte     är     kullare     och     kullaren     får     inte     springa     utanför     den, 
 om     man     gör     det     så     blir     man     automatiskt     kullaren. 

 De     gråa     i     mitten     är     hinder     som     varken     de     som     inte     är     kullare 
 och     kullaren     får     springa     i,     bara     runt.     Om     man     springer     på 
 dem     blir     man     också     automatiskt     kullaren. 
 Man     får     inte     kulla     någon     över     hindret,     så     om     kullaren     är     på 
 ena     sidan     och     en     person     på     den     andra     sidan,     så     får     kullaren 
 inte     sträcka     sig     över     eller     hoppa/gå     över,     utan     måste     springa 
 runt. 

 _________ 

 Här     kan     man     se     vart     man     får     springa     och     inte  springa 

 Man     får     springa     på     det     gröna     och     inte     på     det     röda,     tänk     dig 
 att     det     är     väggar     som     man     varken     kan     hoppa,     sträcka     eller 
 gå     över 
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 Den     här     leken     passar     bra     på     skolgården     eftersom     man     lätt     kan     rita     i     gruset,     det     är     lite     svårare     när 
 det     blir     sommar     och     det     knappt     syns,     men     då     får     man     rita     så     hårt     man     kan. 

 Den     här     leken     är     rolig     eftersom     man     kan     göra     många     varianter     av     den,     man     kan     ändra     vilken     sorts 
 kull     och     man     kan     göra     nya     banor     varje     gång. 
 En     variant     är     att     man     bara     får     hoppa     runt     på     hinderna. 

 Hoppa     hage     -     tävlings     variation 

 Hoppa     hage     är     precis     som     kull     en     lek     som     många     vet     om.     Men     kan     ni     dock     tävlings     versionen     av 
 hoppa     hage?     Om     inte,     så     ska     jag     visa     hur     det     går     till. 

 Man     måste     börja     med     att     hitta     personer     att     spela     med,     minst     2     pers.     Sedan     behöver     alla     en     sten 
 /kastanj     var     som     man     kan     se     om     man     kastar     den     på     marken. 

 Man     ritar     upp     hagen     och     sedan     siffror     i     rutorna: 
 10 
 9 

 7     8 
 6 

 4     5 
 3 
 2 
 1 

 Siffrorna     ska     stå     som     exemplet     ovan 
 Om     man     kommer     ihåg     vart     siffrorna     ska     sitta     behöver     man     inte     skriva     ut 
 dem. 

 ̂ Såhär     ser     en     hage     ut^ 

 Hur     man     spelar: 

 Vad     går     spelet     ut     på     och     detaljer: 

 Spelet     går     ut     på     att     man     ska     komma     först     till     10     (bara     att     lyckas     kasta     sin     sten     på     ruta     10). 
 Man     får     bara     hoppa     på     de     rutor     utan     någon     sten     på     (med     sten     menas     de     stenarna     man     själv     har     och 
 inte     gruset     som     redan     ligger     där),     de     med     stenar     på     måste     man     hoppa     över.     Man     hoppar     på     ett     ben 
 på     de     ensamma     rutorna     men     de     rutorna     som     är     bredvid     varandra     hoppar     man     jämfota     på.     Så     från 
 ruta     3     →     4     och     5     så     hoppar     man     från     en     fot     till     två     fötter.     Om     det     exempelvis     ligger     en     sten     på 
 7:an     så     får     du     hoppa     med     ett     ben     till     8:an. 

 Hur     spelet     går     till: 

 En     person     börjar     med     att     kasta     sin     sten     på     den     första     rutan     (1)     och     börjar     hoppa. 
 Man     börjar     med     att     hoppa     över     ruta     1     och     hoppar     vidare     till     ruta     10,     sedan     hoppar     man     fram     och 
 ställer     sig     på     ett     ben     på     ruta     2. 
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 På     vägen     tillbaka     och     plockar     upp     sin     sten     och     hoppar     över     den     rutan     stenen     låg     på.     Efter     det 
 kastar     man     på     rutan     efter     vilket     är     ruta     2     i     det     här     fallet     och     gör     precis     samma     sak     fast     man     hoppar 
 över     ruta     2     och     står     på     ruta     3     och     plockar     upp     stenen. 

 Så     enkelt     sagt     ska     man     hoppa     över     rutan     med     stenen     på     och     och     plocka     upp     på     rutan     efter     stenen 
 (om     dubbelrutor     är     bakom     stenens     ruta     får     man     stå     på     två     rutor,     om     stenen     t.ex.     ligger     på     ruta     3 
 får     man     stå     på     både     4     och     5). 

 Fel     man     kan     göra: 

 Om     man     skulle     missa     en     ruta     med     sin     sten     får     man     lägga     det     på     rutan     innan     och     det     blir     nästa 
 persons     tur,     om     man     missar     ruta     ett     får     man     hålla     i     stenen     och     vänta     tills     nästa     gång     det     blir     ens     tur 
 och     försöka     igen     då. 

 När     det     har     gått     ett     varv     och     det     blir     ens     tur     igen     så     måste     man     hoppa     det     varvet     med     numret 
 stenen     redan     ligger     på     innan     man     kan     fortsätta. 

 Ifall     att     man     skulle     råka     hoppa     utanför     en     ruta     är     det     nästas     tur     och     man     får     låta     eller     lägga     tillbaka 
 stenen     på     rutan     den     låg     på. 

 OBS:  Det     är     inte     bara     ens     egen     sten     man     måste     hoppa  över     utan     alla     andras     stenar     också,     så     om 
 ens     sten     ligger     på     ruta     1     och     kompisens     på     ruta     3     så     måste     man     både     hoppa     över     ruta     1     och     3.     Så     i 
 det     fallet     får     man     hoppa     på     ruta     2      4-5      6      7-8      9      10. 
 Man     måste     kasta     stenen     i     rutorna     i     nummerordning,     alltså     först     1,     sedan     2,     o.s.v. 
 Man     får     kasta     stenen     på     rutor     som     andra     stenar     ligger     på     men     inte     hoppa     på     dem. 

 När     man     har     lärt     sig     spelet     kan     man     ändra     reglerna     efter     hur     man     vill     ha     det.     Som     att     man     kan     få 
 två     chanser     att     kasta     stenen     eller     att     det     inte     gör     något     om     man     råkar     hoppa     utanför     rutorna.     Man 
 kan     också     ta     hoppa     hage     till     100     över     hela     skolgården,     då     om     man     kastar     stenen     utanför     så     måste 
 man     baka     3     steg. 

 Labyrinter 

 Den     här     leken     passar     bäst     på     vintern     när     det     snöar     då     man     kan     rita     lättare     så     att     det     syns,     det     är     en 
 väldigt     simpel     lek;     Rita     en     labyrint     och     utmana     kompisar     att     gå     igenom     den. 
 Om     du     inte     vet     vad     en     labyrint     är: 
 Man     ritar     upp     linjer     för     att     göra     gångar     man     kan     gå     i.     Vissa     gångar     leder     till     stopp     men     en     väg     leder 
 till     en     utgång.     För     att     göra     det     svårare     kan     man     kolla     ner     i     marken     medans     man     går     så     att     man     inte 
 kan     fuska     och     hitta     vägen     ut     ur     labyrinten.     Om     man     vill     ha     en     ännu     svårare     utmaning     så     kan     man 
 vara     “blindfolded”     och     så     säger     en     kompis     vägen     sakta     men     säkert     ut,     “tre     myrsteg     åt     höger”     och 
 så     turas     man     om     att     berätta     vägen. 

 Rita     labyrinten     så     svår     du     kan     så     att     det     tar     lång     tid     att     hitta     igenom     den. 
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 Inrikes 

 Handlar     könsfördelning     av     yrken     om     intressen     eller 
 samhällets     förväntningar? 

 Alexander     Chiang 
 Sverige     är     bland     de     länder     som     har     jobbat     mest     för     jämställdhet.     Trots     detta     finns     det 
 fortfarande     stora     könsskillnader     i     de     yrken     som     väljs.     Det     finns     ett     flertal     studier     och 
 artiklar     om     hur     det     kommer     sig     att     det     finns     en     klar     könsfördelning     på     de     program     som 
 män     och     kvinnor     väljer     på     gymnasiet.     En     sak     verkar     dock     klar,     män     tenderar     att     välja     jobb 
 som     involverar     saker     (t.ex.     teknologi)     och     kvinnor     tenderar     att     välja     jobb     som     involverar 
 människor     (t.ex.     sjukvården). 

 Lund     universitet     släppte     den     1     november     2017     en     artikel     där     de     sammanställde     det     som     3     olika 
 organisationer     hade     kommit     fram     till     med     deras     studier.     Det     främsta     som     kom     fram     i     Lund 
 universitets     artikel     var     att     män     tenderar     att     ha     mer     självförtroende     i     deras     kompetens     för     både     man- 
 och     kvinnodominerade     yrken. 

 I     artikeln     nämns     även     de     källor     som     de     har     använt.     I     källmaterialet     nämns     det     att     män     och     kvinnor 
 tenderar     att     vara     olika     i     vad     de     väljer     att     jobba     med.     De     flesta     män     väljer     att     jobb     involverande 
 saker     (som     teknologi)     och     de     flesta     kvinnor     väljer     yrken     som     involverade     människor     (som     vård     och 
 omsorg). 

 Andra     tidskrifter     som     Lund     artikeln     angav     även     att     män     tenderar     att     ha     ett     mer     självförtroende     i     sin 
 självförmåga.     Forbes     har     även     släppt     en     artikel     om     skillnaden     mellan     självförtroende     hos     män     och 
 kvinnor.     Vissa     har     menat     på     att     på     grund     av     att     män     har     i     genomsnitt     10%     mer     testosteron     än 
 kvinnor     så     kan     det     orsaka     att     män     tenderar     att     ta     fler     risker     och     ha     bättre     självförtroende. 

 Enligt     statistik     från     SCB     så     finns     det     skillnader     i     de     gymnasieprogram     som     män     och     kvinnor     valt     år 
 2021/2022.     De     gymnasieprogram     med     störst     skillnad     på     antal     män     och     kvinnor     var,     Bygg     och 
 anläggning,     industritekniska,     VVS     och     fastighet,     vård     och     omsorg     och     teknik.     Teknik     hade     även 
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 den     största     ojämna     fördelningen     av     män     och     kvinnor     som     hade     valt     teknik     som     linje     på     gymnasiet. 
 Endast     3%     av     eleverna     som     läste     teknik     var     kvinnor.     Det     var     totalt     5924     kvinnor     av     203742     elever 
 som     kom     in     på     tekniklinjen     på     gymnasiet     för     terminen     2021/2022. 

 Det     fanns     även     flera     linjer     där     det     var     jämlikt     fördelat     mellan     män     och     kvinnor..     Ekonomi     var     en     av 
 de     mest     jämnt     könsfördelade     linjerna     på     gymnasiet     för     terminen     2021/2022.     Det     var     endast     354 
 fler     kvinnor     som     hade     valt     att     läsa     ekonomi     på     gymnasiet     än     män,     vilket     endast     gjorde     upp     cirka 
 0,6%     av     eleverna     som     läste     ekonomi. 

 Nedan     hittar     du     statistik     som     vi     har     samlat     från     SCB     och     sammansatt     till     en     tabell.     Tabellen     visar 
 könsfördelningen     på     gymnasieprogram     terminen     2021/2022.     OBS,     studenter     med     okänd 
 bakgrund     var     inte     inkluderade     i     den     statistik     som     SCB     erbjöd.     Källor:     SCB 

 Linje  Män  Kvinnor  Män-%  Kvinnor-%  Total 

 Yrkesprogra 
 m 

 62737  42362  60%  40%  105099 

 Barn     och 
 fritid 

 3912  7031  36%  64%  10943 

 Bygg     och 
 anläggning 

 12029  1627  88%  12%  13656 

 El     och     energi  15072  640  96%  4%  15712 

 Fordon     och 
 transport 

 10575  3005  78%  22%  13580 

 Handel     och 
 administratio 
 n 

 4755  5208  48%  52%  9963 

 Hantverk  388  5614  6%  94%  6002 

 Hotell     och 
 turism 

 510  1554  25%  75%  2064 

 Industriteknis 
 ka 

 3916  478  89%  11%  4394 

 Naturbruk  3237  7053  31%  69% 
 10290 

 Restaurang 
 och     livsmedel 

 2219  2074  52%  48%  4293 

 VVS     och 
 fastighet 

 3600  142  96%  4%  3742 
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 Vård     och 
 omsorg 

 1686  7794  18%  82%  9480 

 Riksrekrytera 
 nde 
 utbildningar 

 838  142  86%  14%  980 

 Högskoleför 
 beredande 
 program 

 102176  115329  47%  53%  217505 

 Ekonomi  26100  26454  50%  50%  52554 

 Estetiska  7371  13064  36%  64%  20435 

 Humanistiska  391  1544  20%  80%  1935 

 Naturvetensk 
 ap 

 20218  25100  45%  55%  45318 

 Samhällsvete 
 nskap 

 21779  41613  34%  66%  63392 

 Teknik  197818  5924  97%  3%  203742 

 International 
 baccalaureate 

 1291  1630  44%  56%  2921 

 Introduktio 
 nsprogram 

 2035  15673  11%  89%  17708 

 Individuellt 
 alternativ 

 6897  5318  56%  44%  12215 

 Preparandutb 
 ildning 

 10  13  43%  57%  23 

 Programinrik 
 tat 
 individuellt 
 val 

 96  96  50%  50%  192 

 Språkintrodu 
 ktion 

 4328  3544  55%  45%  7872 

 Programinrik 
 tat     val 

 3992  3798  51%  49%  7788 
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 Yrkesintrodu 
 ktion 

 5029  2904  63%  37%  7933 

 Gymnasiesk 
 olan     totalt 

 185265  173364  52%  48%  358629 

 Skjutningarna     och     sprängningarna     ökar     och     det     går 
 inte     att     stoppa! 

 Axel     Victorin 
 Brott     ökar     kraftigt     och     snart     vet     man     inte     om     man     längre     känner     sig     säker.     De     dödliga 
 skjutningar     och     sprängningarna     som     har     inträffat     den     senaste     tiden     skrämmer     många. 

 2020     hade     vi     det     största     antal     dödsskjutningar     i     svensk     historia,     47     stycken.     Detta     rekord     slogs     i     år. 
 Den     22:a     september     så     sköts     en     man     i     Kristianstad     i     Skåne.     Det     blev     den     48     dödsskjutningen     i     år 
 vilket     slog     det     dystra     rekordet.     Många     av     skjutningarna     har     kopplingar     till     gängkriminalitet     och 
 uppgörelser     mellan     olika     nätverk. 

 Sverige     är     det     enda     land     i     Europa     som     har     en     ökad     trend     av     skjutningar     och     kriminella     uppgörelser. 
 I     alla     andra     länder     i     Europa     ligger     de     kvar     på     en     samma     nivå     eller     minskar.     Enligt     kriminologen 
 Manne     Gerell     beror     det     på     olika     faktorer.     Det     som     mest     har     påverkat     är     lagstiftning     sen     tidigare. 
 “Lagstiftning     på     90-talet     och     tidigare     har     påverkat     mycket”     säger     han.     Politikerna     har     inte     kunnat 
 parera     den     spiral     av     ökade     skjutningar     och     sprängningar. 
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 Många     av     de     som     rekryteras     av     gängen     kommer     från     miljonprogramsområden     som     byggdes     i 
 början     av     60     och     70-talet     i     förorter     till     de     stora     städerna     som     Stockholm,     Göteborg     men     även 
 Malmö.     Många     barn     där     mår     dåligt     och     då     väljer     de     att     ta     den     vägen     genom     gängkriminaliteten. 
 Man     söker     då     upp     ett     gäng     för     att     känna     sig     hörd     och     det     blir     som     ett     andra     hem     för     ungdomarna. 
 När     en     ledarprofil     skjuts     i     ett     gäng     blir     det     en     konflikt.  1  Då     börjar     det     andra     gänget     skjuta     ledare     i 
 det     gänget     som     sköt     deras     ledare.     Det     som     händer     då     att     det     blir     hämnd     på     hämndaktion     och     så 
 fortsätter     det.     Det     man     måste     göra     då     är     att     man     måste     spärra     in     de     som     skjuter     för     att 
 förhoppningsvis     minska     våldet. 

 Många     av     de     barn     som     rekryteras     har     det     dåligt     i     skolan.     Skolan     är     en     väldigt     viktig     faktor     för     att 
 minska     våldet.     Barn     som     klarar     skolan     tar     inte     den     kriminella     vägen     men     de     barn     som     har     det     tufft 
 och     jobbig     är     mer     troliga     att     välja     den     kriminella     vägen.     Skolan     ser     till     att     bromsa     upp     rekryteringen 
 men     det     hjälper     inte     i     dagsläget.     Vi     behöver     minska     rekryteringen     och     stoppa     skjutningarna     det     är 
 det     största     problemen     just     nu. 

 Jämnaste     valet     någonsin 

 Axel     Victorin 
 Med     några     dagar     kvar     till     valet     är     det     dödläge.     Men     snart     kommer     den     sanning     komma 
 fram     hur     Sverige     ska     styras.     Många     har     olika     åsikter     och     det     ser     ut     som     om     det     blir     lika 
 jobbig     att     bilda     regering     nu     som     vid     förra     valet.     Sverige     är     skildrat     i     många     frågor     och 
 ständigt     kommer     det     fram     nya     åkisket     och     förslag. 

 De     dagliga     opinionsundersökningarna     av     både     Ipsos,     Novus,     Sifo     stämmer     inte     överens.     Bara     i 
 senaste     veckan     har     det     skiftat     stort     mellan     det     olika     undersökningarna.     Detta     tyder     på     att     det     är 
 väldigt     jämnt     och     att     folk     bestämt     sig     än.     De     senaste     undersökningarna     av     Novus     varierar     från     dag 

 1  https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html 
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 till     dag     med     några     procent.     Det     kan     bara     röra     sig     om     några     tiondels     procent     men     det     kan     avgöra 
 hela     Sveriges     framtid. 

 Den     06/09     det     jämnt     mellan     blocken.     Det     skiljer     bara     några     procentenheter.     Men     det     vänstra 
 blocket     har     en     fördel     på     ungefär     1,5     procentenhet.     Detta     beror     på     att     miljöpartiet     har     ökat     med     1,2 
 procentenheter. 

 Den     sista     debatten     mellan     de     båda     statsministerkandidaterna     gav     inga     tydliga     svar     på     viktiga     frågor. 
 Men     det     som     kom     upp     i     debatten     efteråt     var     när     Eira,     en     klimataktivist,     ville     ställa     sin     fråga     till 
 kandidaterna.     Hon     brast     ut     i     tårar     om     klimatfrågan     men     ändå     gavs     inga     tydliga     svar     av     det     båda 
 statsministerkandidaterna.     Eira     var     upprörd     över     hur     klimatfrågan     inte     kommer     upp     i     debatt     även 
 fast     vi     håller     på     att     förlora     våran     enda     planet.     Efteråt     twittrade     ett     moderat     ledamot     ut     en 
 kommentar     som     kom     att     få     mycket     kritik     efteråt.     Han     twittrade     ut     “     Hur     många     Greta     kloner     finns 
 det     där     ute”      Detta     var     kontroversiellt     och     fick     mycket     kritik     efter     kommentaren. 

 När     vallokalerna     öppnade     på     valdagen     var     det     inte     så     mycket     folk     som     röstade     men     allt     eftersom 
 kom     det     mer     folk.     I     år     tog     det     längre     tid     att     rösta     med     det     nya     systemet,     när     man     skulle     gå     bakom 
 en     skärm     och     välja     sina     valsedlar.     Detta     gjorde     att     det     blev     långa     köer     vilket     man     tror     kan     ha     varit 
 en     stor     faktor     till     att     färre     gick     och     röstade.     Vallokalerna     stänger     klockan     20.00     men     i     år     var     det 
 långa     köer.     Då     blev     det     så     att     vallokalerna     stängde     senare     på     grund     av     att     de     som     ville     rösta     inte 
 hade     kunnat     göra     det     för     att     det     stod     i     en     lång     kö     istället.     Många     trodde     att     man     skulle     slå     det     förra 
 valets     valdeltagande     men     än     så     länge     ser     det     ut     som     att     ungefär     83%     av     Sveriges     vuxna     befolkning 
 gick     och     röstade. 

 När     det     första     preliminära     valresultatet     kom     blev     det     glada     miner     hos     det     vänstra     blocket     som     då 
 hade     två     mandats     övertag     i     riksdagen.     MP     och     L     klarade     sig     över     riksdagsspärren     på     4%.     Men     vid 
 23     tiden     kom     kallduschen     för     vänsterblocket.     Ulf     och     hans     regeringsalternativ     hade     tagit     över 
 stafettpinnen     och     då     ledde     de     med     ett     mandat.     Då     kunde     man     konstatera     att     både     C     och     V     hade 
 minskat     med     ungefär     en     procentenhet     vardera.     För     S     hade     valet     gått     bättre.     S     hade     ökat     med 
 ungefär     2     procentenheter.     Magdalena     var     positiv     till     valet     även     fast     man     har     tappat     mandat     i 
 riksdagen. 

 Men     valets     stora     vinnare     är     SD     som     ökade     med     hela     3.1     procentenheter     till     Sveriges     näst     största 
 parti.     Detta     beror     på     att     starka     Socialdemokratiska     fästen     byts     ut     mot     Sverigedemokraterna     istället. 
 Enligt     SD     själv     beror     det     på     att     man     har     gjort     en     bra     valkampanj     och     man     har     lockat     till     väljare 
 som     tidigare     varit     S. 

 Utomlands     uppmärksammas     Sveriges     val.     Mycket     av     nyheterna     handlade     om     SDs     framgångar     och 
 att     man     kan     sätta     in     sig     i     politiken     i     Sverige.     I     Tyskland     uppmärksammas     valet     då     deras     ledare     den 
 socialdemokratiska     ledaren     Ulf     Sholtsch.     Han     hade     säkert     hoppats     på     att     Magdalena     skulle     behålla 
 makten     så     att     de     kunde     fördjupa     samarbetet     mellan     länderna. 

 När     det     var     250     000     röster     kvar     att     räkna     var     det     fortfarande     väldigt     spännande.     Av     de     röster     som 
 återstår     är     det     utlandsröster     som     brukar     luta     åt     höger     och     sena     förtidsröster     som     brukar     luta     åt 
 vänster.     I     valet     kan     man     ännu     inte     utropa     sig     som     segrare     och     valmyndigheten     tror     att     resultatet 
 kan     komma     på     onsdagen     den     14/09     eller     torsdagen     den     15/09. 
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 Efter     valet     kommer     nu     den     jobbiga     processen     att     bilda     regering.     Om     Magdalena     känner     sig 
 besegrad     kommer     hon     vilja     bli     entledigad(säger     upp     sig)     och     om     hon     inte     blir     entledigad     så 
 kommer     det     bli     en     statsministeromröstning     efter     valresultatet. 

 Torsdagen     den     15/09     står     det     klart     vem     som     står     som     segrare.     Den     högra     sidan     tog     ytterligare     en 
 mandat     och     det     blev     så     att     den     vänstra     sidan     fick     173     mandat     och     högra     176.     Detta     ger     Ulf     ett 
 ytterligare     mandat     i     riksdagen.     Liberalerna     kom     med     ett     besked     som     skulle     sätta     stopp     för     en 
 regering     med     SD.     Ifall     SD     får     någon     ministerpost     kommer     L     att     rösta     emot.     Detta     blir     det     nya 
 problemet     i     regeringsbildningen. 

 Så     fungerar     Nato 
 Hedda     Ahlqvist     Hård 
 Det     har     pratas     om     Nato     länge     och     speciellt     mycket     efter     den     ryska     invasionen     av     Ukraina. 
 Därför     kommer     den     här     artikeln     att     handla     om     just     Nato,     och     förhoppningsvis     kommer     du 
 få     en     klarare     bild     om     vad     det     är     för     något,     vad     ett     medlemskap     innebär     och     vad     som 
 förväntas     av     landet     när     det     gått     med. 

 Först     och     främst,     vad     är     Nato? 
 Nato     är     en     allians     mellan     30     olika     stater     i     Europa     och     Nordamerika     som     grundades     år     1949     i 
 Washington.     Ordet     är     en     förkortning     av     North     Atlantic     Treaty     Organization     och     översätts     till     den 
 Nordatlantiska     fördragsorganisationen     på     svenska.     Nato     grundades     eftersom     Sovjetunionen     hade 

 en     aggressiv     politik     under     kalla     kriget,     alltså     blev     Nato     som     ett     svar     på 
 detta,     som     dessutom     garanterar     dess     medlemsländer     militärt     skydd 
 vid     angrepp     mot     landet.     Deras     främsta     uppgift     är     ännu     idag     att 
 säkerställa     fred     och     säkerhet     i     medlemsstaterna. 

 Vad     skulle     då     ett     medlemskap     i     Nato     innebära? 
 Ett     land     som     går     med     i     Nato     kan     förvänta     sig     hjälp     av     andra 
 medlemmar,     om     ett     krig     skulle     bryta     ut     eller     drabba     dess     befolkning. 
 Hjälpen     kan     vara     allt     från     att     bidra     med     vapen,     till     soldater     från     andra 
 länder     som     behöver     rycka     in.     Dock     innebär     det     att     även     Sverige     gör 

 detsamma     om     något     land     som     är     med     i     Nato     hamnar     i     krig,     alltså     att     svenska     soldater     behöver 
 hjälpa     andra     Natomedlemmar     i     en     krigssituation. 

 Skyldigheter     som     landet     har     när     det     är     med     i     Nato? 
 Varje     år     behöver     medlemmarna     i     alliansen     betala     2%     av     landets     BNP     till     försvaret.     Därefter     går 
 20%     av     försvarsbudgeten     till     material     som     behövs. 
 Sedan     förväntas     som     sagt     landets     soldater     att     rycka     in     och     hjälpa     till     att     försvara     det     drabbade 
 landet.     Detta     är     några     skyldigheter     som     tillkommer     när     ett     land     är     medlem     i     Nato. 

 Sverige     ansökte     den     18     Maj     2022     om     att     få     gå     med     i     Nato,     dock     vet     vi     inte     när     vi     blir     medlemmar 
 än.     Det     är     nämligen     så     att     nästan     alla     länder     har     godkänt     Sveriges     ansökan     medan     Österrike     dock 
 inte     är     så     positiva     till     Sveriges     ansökan.     Det     är     alltså     oklart     när     vi     kommer     med     på     riktigt. 
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 Invasion  =     Ett     land     anfaller 
 ett     annat. 
 Allians  =     Ett     förbund/en 
 överenskommelse. 
 BNP  =     Beskriver     storleken     på 
 ett     lands     ekonomi     genom     att 
 mäta     värdet     av     varor     och 
 tjänster. 

 Utrikes 
 Rysslands     krig     mot     Ukraina. 
 Sigge     Nord 
 Februari     2022     invaderade     Ryssland     Ukraina,     men     kriget     och     spänningarna     hade     pågått 
 länge     innan     dess  .     Här     har     jag     sammanställt     historien  bakom     kriget     och     hur     kriget     går     och 
 vad     det     möjligtvis     kommer     resultera     i. 

 Ryssland     är     världens     största     land     till     ytan,     med     en     befolkning     på     nästan     150     miljoner.     Men     i     nästan 
 75     år     så     var     Ryssland     en     del     av     någonting     mycket     större     och     hade     ett     annat     namn.     Sovjetunionen, 
 som     landet     hette,     var     en     sammansättning     av     flera     stater     i     Östeuropa     och     Asien.     Den     största     och 
 viktigaste     delstaten     i     sovjetunionen     var     ryssland.     Sovjet     bildades     1917     under     Lenin     och     existerade 
 ända     till     december     1991,     då     landet     föll     ihop     under     dåvarande     ledare     Gorbatjov.     Många     stater     blev 
 då     fria     från     Sovjetunionens     styre,     och     ett     av     dessa     var     Ukraina.     Efter     att     Sovjetunion     föll     så     blev 
 Boris     Jeltsin     president     i     Ryssland.     Han     styrde     fram     till     2000     då     Putin     sen     valdes.     Putin     var     ung     då 
 och     hade     tidigare     jobbat     inom     KGB.     Han     var     president     fram     till     2008     då     han     fick     lämna     på     grund 
 av     begränsningar     i     den     ryska     författningen,     men     återkom     till     makten     som     president     2012.     Idag     har 
 författning     ytterligare     ändrats     för     att     möjliggöra     Putin     en     lång     tid     vid     makten.     Sedan     2012     har     Putin 
 och     hans     regim     utvecklats     till     en     auktoritär     regim     som     inte     accepterar     någon     intern     opposition, 
 granskning     eller     ifrågasättande.     Det     är     inte     förvånande     att     relationerna     med     omvärlden     blivit     allt 
 mer     ansträngda     och     Putins     makt     bygger     till     viss     del     på     att     måla     upp     att     det     finns     en     yttre     fiende 
 som     hotar     Ryssland.     När     sedan     Ukraina     valde     att     politiskt     närma     sig     västvärlden     blev     detta 
 oacceptabelt     för     Putin. 

 Sovjetunionen,     1917     -     december     1991. 
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 Ukraina     är     det     näst     största     landet     till     ytan     i     Europa     efter     Ryssland,     och     har     en     befolkning     på     nästan 
 50     miljoner.     Landet     var     dels     vaggan     till     Ryssland     på     1000-talet     men     har     också     haft     en     tidigare 
 historia     som     ett     självständigt     rike.     Sedan     flera     hundra     år     till     våra     dagar     har     det     dock     ingått     inom 
 olika     riken,     såsom     ryska     och     österrikiska     kejsardömet.     Ryssland     har     sett     det     som     “sitt”     område. 
 Efter     att     den     ukrainska     presidenten     Viktor     Janukovitj,     som     stöddes     av     Ryssland,     blev     avsatt     och 
 fick     lämna     landet     2014,     så     invaderade     Ryssland     de     sydöstra     delarna     av     landet     och     Krimhalvön     och 
 besegrade     den     ukrainska     armén     men     gick     inte     vidare.     Därefter     fortsatte     kriget     med     en     lägre 
 intensitet.     USA     och     EU     svarade     2014     med     att     införa     sanktioner     och     spänningarna     mellan     USA/EU 
 och     Ryssland     blev     lite     som     en     påminnelse     för     många     om     kalla     kriget. 

 Under     lång     tid     var     det     lågintensitets     krig     i     de     sydöstra     delarna     av     Ukraina,     men     det     var     inte     förrän 
 den     24     februari     2022     då     Ryssland     eskalerade     kriget     kraftigt     och     invaderade     hela     Ukraina     från     flera 
 riktningar     samtidigt.     Skälen     för     detta     kan     man     spekulera     kring,     men     risken     att     Ukraina     skulle     knytas 
 till     väst     och     få     en     starkare     ekonomi,     bättre     fungerande     samhälle,     och     det     hot     detta     skulle     innebära 
 för     Putins     maktmodell     spelade     nog     en     stor     roll.     Putin     trodde     att     kriget     skulle     vara     kortvarigt     och     att 
 det     skulle     vara     låga     förluster     bland     de     ryska     styrkorna,     men     det     blev     motsatsen.     Kriget     är     långt     ifrån 
 klart     och     man     tror     att     det     kommer     hålla     på     länge     till.     Under     krigets     gång     har     Putin     blivit     mer 
 desperat,     och     hösten     2022     beordrade     Putin     mobilisering     av     ytterligare     300     000     man,     då     Ryssland 
 haft     stora     förluster     under     krigets     gång.     Många     krigsbrott     har     skett     i     Ukraina     av     ryska     trupper,     ett 
 exempel     är     Bucha     massakern     där     nästan     500     civila     mördades,     och     dagligen     bombad     och     angrips 
 civil     infrastruktur     i     landet. 

 Massgrav     i     Bucha. 

 Hur     det     ska     sluta     är     givetvis     svårt     att     spekulera     kring.     Liksom     nästan     alla     andra     krig     kommer     det     att 
 krävas     en     förhandlingslösning     till     slut,     men     hur     den     kommer     att     se     ut     eller     hur     man     får     parterna 
 intresserade     av     att     inleda     förhandlingar     är     oklart.     Ukrainsk     krigströtthet,     som     kommer     att     komma 
 även     om     den     ukrainska     moralen     är     hög     för     tillfället,     samt     de     enorma     kostnaderna     för     landet,     både 
 ekonomiska     och     mänskliga,     bör     leda     till     att     villighet     finns     på     den     sidan.     Och     på     den     ryska     sidan 
 krävs     insikt     att     man     inte     kommer     att     lyckas     uppnå     något     av     värde,     om     något     alls,     av     det     man     ville 
 uppnå     med     kriget     och     hur     man     ska     lyckas     förklara     och     motivera     detta     för     ryska     folket     utan     att 
 Putin     och     hans     regim     riskerar     att     försvagas     och     tappa     makten     blir     en     utmaning.     Så     som     situationen 
 ser     ut     idag     är     det     svårt     att     se     gemensamma     ståndpunkter     för     parterna     att     bygga     förhandlingar     på, 
 men     saker     kan     ju     förändras     inklusive     maktstruktur. 

 Och     när     kriget     väl     är     slut,     påbörjar     Ukraina     och     Ryssland     och     dess     respektive     folk,     som     tidigare     var 
 grannar,     släkt     och     vänner,     att     leva     i     varandras     närhet     igen.     Det     kommer     att     ha     stora     utmaningar     det 
 också.     Och     att     bygga     upp     ett     totalförstört     Ukraina. 

 16 



 Spänningarna     mellan     Kina     och     Taiwan     ökar 
 Axel     Victorin 
 Taiwan     lever     med     ett     ständigt     hot     och     man     vet     inte     när     något     stort     kommer     hända. 
 Samtidigt     som     Kina     gör     militära     övningar     rustar     Taiwan     upp     och     gör     sig     redo     för     ett 
 Kinesiskt     angrepp.     Något     kommer     att     hända     man     vet     bara     inte     när     det     kommer     ske. 

 Konflikten     mellan     Kina     och     Taiwan     är     en     av     de     äldsta     av     sitt     slag.     Denna     konflikt     har     pågått     sedan 
 1949     då     kommunisterna     vann     över     nationalisterna.     Detta     hände     då     det     blev     ett     inbördeskrig     mellan 
 kommunisterna     som     inte     hade     makten     och     nationalisterna     som     hade     makten.     Nationalisterna 
 (Kuomintang)     förlorade     inbördeskriget     och     då     hade     Kommunisterna     kontrollen     över     hela 
 fastlandet.     Kuomintangs     ledare  Ciang     Kai     flydde     då  med     sina     medarbetare     till     Taiwan.     Det     är 
 därifrån     denna     konflikt     kommer     ifrån.     Båda     länder     säger     att     de     är     de     riktiga     Kina.     Kommunisterna 
 är     Folkrepubliken     Kina     och     Kuomintangs     Kina,     Republiken     Kina. 

 Spänningarna     mellan     de     olika     delarna     av     Kina     har     fortsatt     under     en     lång     tid     med     framförallt 
 militära     provokationer.     Styret     i     Kina     har     hela     tiden     sagt     att     Taiwan     bara     är     en     provins     men     Taiwan 
 har     hävdat     att     man     är     ett     eget     styre.  2  Sedan     1990-talet  har     Taiwan     blivit     mer     demokratiska.     Man 
 hade     det     första     talet     under     mitten     av     1990-talet     och     sedan     dess     har     demokrati     växt.  3 

 Konflikten     blossade     upp     igen     Augusti.     Då     Nancy     Pelosi     talman     i     USA:s     representanthus     reste     till 
 Taiwan     för     ett     möte.     Detta     möte     blev     inte     accepterat     i     Kina.     Man     hotade     USA     om     de     skulle 
 komma     med     sanktioner     och     att     det     bara     skulle     försämra     säkerhetsläget     i     regionen.  4 

 Under     tiden     mötet     skulle     inträffa     började     Kina     en     stor     militärövning     i     områden.     Man     hade     flera 
 stridsflygplan     och     örlogsfartyg.     Man     simulerade     ett     anfall     från     Taiwan.     Detta     är     den     störst     militära 
 övningen     Kina     gör     i     områden     på     ett     långt     tag.     Taiwan     svar     med     att     höja     den     militära     budgeten. 
 Man     höjde     budgeten     med     145     miljarder     kr.     Det     är     en     ökning     med     13     procentenheter     från     2021.  5 

 USA     godkände     nyss     ett     stort     militärt     paketet     med     leveranser     t.ex     stridsflygplan,     vapen     och 
 ammunition.     Samtidigt     så     genomför     även     Taiwan     övningar     i     området.     De     genomför     övningarna 
 för     att     kunna     vara     beredda     på     ett     militärt     angrepp     från     Kina. 

 Det     nya     viruset 
 Elsa     Lekorchi 
 Apkoppor     som     på     engelska     kallas     monkeypox     är     ett     virus     som     först     upptäcktes     hos     apor 
 och     det     ledde     till     namnet     “apkoppor”.     Viruset     har     även     hittats     hos     gnagare     i 
 central/västAfrika     och     det     bedöms     att     gnagare     är     de     som     sprider     sjukdomen     mest     i 
 begränsade     områden     i     Afrika.     Viruset/sjukdomen     har     spridits     mer     till     andra     områden     och 
 människor     under     våren     och     sommaren     2022,     vilket     är     ovanligt     för     tex     Sverige     där 
 sjukdomen     inte     har     förekommit     innan. 

 Hur     sprids     detta 

 5  https://www.svd.se/a/OrR84q/taiwan-rekordhojer-forsvarsbudgeten 
 4  https://www.svd.se/story/konflikten-mellan-kina-och-taiwan 
 3  https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/taiwan/demokrati-och-rattigheter/ 
 2  https://www.svd.se/a/v2PLl/darfor-ar-kina-och-taiwan-i-konflikt 
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 Apkoppor     är     i     grunden     en     zoonos,     alltså     en     sjukdom     som     kan     spridas     från     djur     till     människa. 
 Viruset     sprids     vanligtvis     inte     från     människa     till     människa     men     det     har     blivit     mer     vanligt     nu     under 
 2022.     Sjukdomen     sprids     oftast     via     fysiska     sexuella     kontakter     från     män     till     män     men     även     annan 
 hudkontakt     med     en     smittad     person     kan     ge     hög     risk     till     att     bli     smittad.     I     vissa     mindre     fall     har 
 sjukdomen     smittats     genom     sängkläder     och     handdukar     mm.     Viruset     kan     även     smittas     genom 
 luftvägarna,     skador     och     slemhinnor.     Det     finns     fler     sätt     att     bli     smittad     på,     men     det     är     inte     helt     klart 
 hur     många     men     det     håller     på     att     undersökas.     Den     som     blivit     smittad     brukar     få     symtom     efter     6-13 
 dagar     men     i     ibland     även     inom      5-21     dagar. 

 Symtom 
 Apkoppor     kan     ge     många     olika     symtom: 

 ●  Blåsor     och     sår     på     många     delar     av     kroppen 
 ●  Svårigheter     och     problem     med     att     äta,dricka     och     avföring/kissa 
 ●  Feber,     huvudvärk     och     ont     i     musklerna 
 ●  Mycket     smärta     på     många     ställen     och     svullna     lymfkörtlar 

 Apkoppor     kan     ibland     orsaka     att     vissa     behöver     läggas     in     på     sjukhus     pga     att     de     tex     inte     kan     äta 
 eftersom     att     blåsorna     i     munnen     orsakar     mycket     smärta.     I     vissa     enstaka     fall     så     har     sjukdomen 
 orsakat     dödsfall.     Sjukdomen     däremot     läker     av     sig     själv     inom     ungefär     2     till     4     veckor. 

 Vaccin 
 Vaccinet     mot     apkoppor     tilldelas     bara     till     personer     med     hög     risk     att     bli     sjuka     tex,     personer     som     varit 
 nära     någon     som     blivit     smittad.     Eftersom     vaccinet     kommer     i     sån     liten     dos     så     prioriteras     dem     med 
 hög     risk     först. 

 Protester     runt     om     i     hela     världen 
 Alicia     Mmary 
 Demonstrationer     har     rasat     i     Iran     alltsedan     den     iranska     kurd     22     -åriga     Marsha     Jina     Amini 
 avled     efter     att     ha     blivit     misshandlad     för     att     ha     burit     sin     slöja     på     fel     sätt.     Många     människor 
 runt     om     i     världen     protesterar     för     kvinnors     rättigheter. 

 Den     13     september     2022     när     Masha     skulle     gå     med     sin     bror     i     Iran     så     hade     hon     burit     slöjan     på     fel 
 sätt.     Moralpolisen     tog     henne     till     ett 
 fängelse     och     misshandlade     henne.     Enligt 
 polisen     hade     hon     fått     en     hjärtattack. 
 Hon     var     i     koma     i     två     dagar     på     sjukhuset 
 och     dog     därefter.     Videor     sprids     över 
 hela     internet     och     människor     börjar 
 protestera.     Kvinnor     klipper     sitt     hår     och 
 bränner     sina     slöjor.     Att     klippa     av     sitt     hår 
 är     en     symbol     sorg     och     protest. 
 Protesterna     i     Iran     har     hårdhänt     försökt 
 att     stoppas     och     det     ha     lett     till     flera 
 dödsfall. 
 Enligt     Mashas     mamma     ska     myndighets 

 polisen     ha     sagt     till     familjen     att     inte     berätta     till     någon     om     Mashas     död.Landets     ledare     Ali  Khamenei 
 framträdde     idag     för     första     gången     sedan     protesterna     och     han     beklagade     först     att     Masha     Amini     dött 
 men     han     gick     snabbt     vidare     att     beskylla     USA     och     Israel     för     demonstrationerna. 
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 USA:s     president     Joe     Biden     kommenterade     Masha     Amini     död     på     fredagskvällen 

 -Jag     vill     att     ni     ska     veta     att     vi     står     bakom     de     modiga     kvinnorna     i     Iran.     Det     som     har     hänt     i     Iran     har 
 gjort     mig     mållös.     Kvinnor     i     hela     världen     blir     förföljda     på     olika     vis,     men     de     borde     Guds     skull     få     klä 
 sig     i     vad     de     vill,     sa     Joe     Biden. 

 185     vuxna     dödades     och     19     barn     har     dött.     Flest     dödade     finns     i     Sistan     och     Baluchistan,     nära     vid 
 gränsen     till     Pakistan.     Iran     är     en     islamisk     republik,     dom     har     en     religiös     diktatur.     Majoriteten     av 
 iranierna     är     shiamuslimer     och     islams     lagar.      Shiamuslimer     är     muslimer     som     följer     alla     lagar     hur     man 
 lever     på     korrekt     sätt. 

 Vladimir     Putin-     Vem     är     han? 
 Vincent     Hånell 
 Vladimir     Putin     var     född     i     Leningrad,     han     började     sin     karriär     som     spion     sedan     blev     han 
 jeltsins     premiärminister     och     nu     är     han     Rysslands     president.     Man     vet     inte     hur     rik     Putin     är 
 han     skulle     kunna     vara     världens     rikaste     man. 

 Vladimir     Putin     gick     från     KGB-     spion     till     att     bli     Rysslands     president.     Han     lovade     ordning     och     reda, 
 men     har     nu     startat     ett     nytt     krig     och     detta     krig     kan     bli     Putins     fall. 

 Han     utsågs     1999     till     Jeltsins      premiärminister     och     redan     då     började     man     arbetet     med     att     bygga     upp 
 bilden     av     Putin     som     en     stark     ledare.     Det     är     mycket     som     man     inte     vet     om     Vladimir     Putin     som 
 privatperson.      Han     har     svart     bälte     i     judo     och     gillar     att     bli     fotograferad     i     bar     överkropp,     men      han 
 nämner     aldrig     familjemedlemmar     vid     namn. 

 Putin     växte     upp     i     Leningrad     (dagens     Sankt     Petersburg)     under     mycket     fattiga     förhållanden.     Hans 
 mamma     var     märkt     av     svält     efter     andra     världskriget     och     det     sägs     vara     ett     mirakel     att     Vladimir     Putin 
 ens     föddes.     Det     har     gått     rykten     om     att     han     var     adopterad.     Som     liten     slogs     han     med     killarna     och 
 råttorna     på     Leningrads     gator     och     drömde     om     att     bli     spion,     efter     hans     favorit     TV-     serie.     Han     gick 
 själv     till     KGB     och     erbjöd     sina     tjänster     som     tonåring,     men     något     jobb     fick     han     inte     då.     Vladimir 
 Putin     började     istället     studera     juridik     och     fick     sedan     arbete     inom     KGB     och     arbetade     några     år     i 
 Dresden     i     dåtidens     Östtyskland. 

 År     2000     blev     Putin     vald     till     Rysslands     president     och     ingen     visste     då     att     han     skulle     sitta     över     20     år 
 vid     makten.     När     han     börjar     sin     karriär     som     president     är     der     ingen     som     vet     vem     han     är,     han     är 
 “mannen     utan     ansikte”     både     för     omvärlden     och     ryssarna     själva.     Det     är     svårt     att     beskriva     vilken 
 sorts     president     han     är     och     vilken     ledarstil     han     har,     då     detta     har     skiftat     genom     åren.     Han 
 marknadsförs     i     början     av     sin     tid     vid     makten,     som     en     tjänsteman     som     ska     skapa     ordning     och 
 stabilitet     i     landet.     Putin     sträcker     ut     handen     till     väst     och     är     den     första     ryska     president     att     höra     av     sig 
 till     USAs     dåvarande     president     George     W     Bush,     2007     däremot     är     han     kritisk     mot     USA     och     började 
 driva     att     Ryssland     ska     bli     stormakt     igen     “make     Russia     great     again”.     2008     måste     han     pga.     landets 
 lagar     bli     premiärminister     och     hans     kompis     blev     president,     men     2012     är     han     president     igen.     När     han 
 kom     tillbaka     till     makten     ville     han     utstråla     makt     och     styrka,     istället     som     den     grå     tjänsteman     han     var     i 
 början,     och     det     är     den     Putin     vi     ser     idag.     Aktivister     och     journalister     får     det     svårare     under     Putins 
 styre     och     rysslands     rikaste     män     vågar     inte     heller     sätta     sig     emot     Putin,     då     alla     är     rädda     för     bli 
 mördade     eller     satta     i     fängelse. 
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 Ingen     vet     hur     hur     rik     Vladimir     Putin     egentligen     är.     Han     kan     vara     världens     rikaste     man.     Putin     är     en 
 historienörd     som     slukar     allt     om     Rysslands     historia     och     storhetstid.     När     Putin     i     början     av     året     startar 
 kriget     mot     Ukraina,      hotar     han     också     resten     av     världen     att     lägga     sig     i.     Det     värsta     sedan     andra 
 världskriget.     År     2024     är     det     planerat     att     det     ska     vara     val     i     Ryssland     igen.     Putin     har     sedan     han 
 kommit     till     makten     haft     en     stabil     ställning     vid     makten,     kriget     mot     Ukraina     kan     bli     hans     fall     då     han 
 inte     bara     är     impopulär     av     omvärlden     utan     också     av     det     ryska     folket. 

 Framtiden     är     i     fara 

 Elsa     Lekorchi     &     Walter     von     Sydow 
 Klimatet     har     förändrats     mycket 
 under     den     senaste     tiden     och     inte     till 
 det     bättre.     Klimatet     har     tidigare 
 ändrats     av     sig     självt     men     nu     är     det 
 mest     människans     påverkan     som 
 ändrat.  Växthusgaser  släpps     ut     och 
 det     kan     innebära     fortsatt     stigande 
 temperaturer.  FN:s     klimatpanel  , 
 IPCC     har     konstaterat     att     den  globala 
 uppvärmningen  har     nu     uppgått     till     1,1 
 grader     och     kan     gå     upp     till     1,5     grader 
 redan     till     2030-talet.     Detta     leder     till 
 ytterligare     skador     för     människor     och  ekosystemet  . 

 Det     största     klimathotet     vi     har     idag     är 
 koldioxid.     Förbränningen     av     tex,     kol,     olja 
 och     naturgas     (fossila     bränslen)     leder     till 
 ökade     halter     av     växthusgaser.     Även     jordbruk 
 och     skogsskövling     leder     till     det. 
 Växthusgaserna     behöver     stoppas     men     det 
 kan     ta     tid     och     stor     förändring. 

 Växthusgaserna     bidrar     till     högre     temperatur 
 som     sedan     leder     till     att     isen     smälter     och 
 vattennivån     stiger.     Om     klimatet     inte 
 förändras     i     september 
 efter     2050     så     riskeras     det     att     vara     helt     isfritt. 
 Om     alla     glaciärer     på     jorden     skulle     smälta     så 
 skulle     havsytan     stiga     med     ungefär     120     m. 

 Detta     skulle     leda     till     att     vissa     länder     hamnar 
 under     vattnet     och     det     skulle     bli     katastrof. 
 Om     all     is     på     grönland     och     arktis     skulle 
 smälta     så     skulle     havsnivån     stiga     med     runt     80 
 m.     Vi     kan     redan     idag     se     effekterna     av     den 

 globala     uppvärmningen     och     det     är     tex,     att 
 fattiga     får     det     svårare     pga 
 klimatförändringarna     och 
 livsmedelsprodukter     får     sämre     säkerhet. 
 Haven     blir     även     varmare     och     surare     och     det 
 är     större     risk     till     extrema     väder     såsom 
 skogsbränder     och     värmeböljor     mm. 

 Vad     kan     du     göra     som     privatperson? 
 Du     som     privatperson     kan     påverka     klimatet 
 genom     att     bli     mer     vegetarisk     eftersom     kött 
 är     en     stor     miljöbov.     Du     kan     även     cykla     mer 
 och     resa     mer     kollektivt     eftersom     bilar 
 släpper     ut     massa     avgaser.     Du     kan     också 
 konsumera     mindre     och     köpa     mer     second 
 hand.     När     du     tex     köper     ett     par     jeans     second 
 hand     så     sparar     du     4     600     liter     vatten     och     7,8 
 kg     koldioxid. 
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 Rysliga     historier 

 Bermudatriangeln 

 Ville     Hagberg 
 Bermudatriangeln     är     ett     triangelformat     område     mellan     öarna     Bermuda,     Florida     och     de     brittiska 
 Jungfruöarna.      Inom     detta     område     har     det     skett     många     oförklarbara     händelser     och     försvinnanden. 
 Några     av     försvinnandena     i     Bermudatriangeln     är:  Flight  19     (1945),     Räddningsplan     (1945),     USS 
 cyclops     (1918)     och     Douglas     C-54     (1947) 

 Det     finns     många     teorier     om     varför     alla     dessa     försvinnanden     händer,     vissa     säger     att     Bermuda 
 triangeln     är     en     öppning     till     en     annan     dimension     medans     vissa     tror     att     den     innehåller     ett     extremt 
 kraftfullt     magnetiskt     fält     som     drar     ner     båtar     och     flygplan. 

 Flight     19 
 År     1945     avgick  en     skvadron     på     5     amerikanska     stridsplan.  De     mystiskt     försvann     när     det     flög     över 
 Bermudatriangeln.     Inga     vrak     eller     kvarlevor     har     hittats.  Ett     räddningsplan     skickade     ut     för     att     hitta 
 den     försvunna     stridsplan     skvadronen     (Flight     19).     Räddnings     Planet     försvann     också. 

 USS     cyclops     (1918) 
 Dens     uppdrag     var     att     transportera     9     960     ton     kol     från     sin     hemmahamn     i     Norfolk,     Virginia     i     USA, 
 till     Rio     de     Janeiro     i     Brasilien,     och     transportera     tillbaka     11     000     ton     manganmalm.  Hon     avgick     den     9 
 januari     1918     och     anlände     till     Rio     den     28     januari,     där     fartyget     stannade     i     två     veckor.     Den     15     februari 
 avgick     USS     Cyclops.     Den     senaste     kända     platsen     för     Cyclops     var     ett     oplanerat     stopp     på     ön 
 Barbados     den     3     mars.      Inga     vrak     eller     kvarlevor     har     hittats.     på     något     av     dessa     försvinnanden 

 Bigfoot 
 Alicia     Mmary 
 Bigfoot,     även     kallad     sasquatch     är     en     varelse     som     rapporterades     sedan     1800     -talet,     att     man 
 hade     sett     den     i     stora     skogar     i     USA     och     i     Kanada.     Dom     som     har     sett     bigfoot     säger     att     han 
 har     två     ben     med     mörk     päls,     har     muskler     och     är     stor.     Varelsen     är     mellan     två     till     tre     meter 
 lång.      Dom     som     har     lämnat     beskrivning     av     varelsens     ansikte     säger     att     bigfoot     liknar     en 
 människa     och     en     gorilla. 
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 Albert     Ostman     säger     att     han     har     blivit     bortförd     av     bigfoot.     Han     påstår     att     han     1924     blev     dragen     ut 
 ur     sin     sovsäck     och     fördes     till     bigfoots     gömställe.     Albert     säger     att     han     hölls     fången     i     flera     dagar,     för 
 att     sedan     fly     efter     han     har     gett     en     del     av     hans     snus     till     bigfoot     så     att     varelsen     skulle     må     dåligt     och     att 
 Albert     skulle     få     chansen     att     fly. 

 De     första     fotavtrycket     av     bigfoot     rapporterades     av     Davis     Thompson     år     1811.     Sedan     dess     har     man 
 hittat     många     spår     som     har     tillhört     bigfoot.     Det     största     fotspåret     man     kunde     hitta     var     20     centimeter 
 breda     och     60     centimeter     långa. 

 Den     20     oktober     1967     sa     jägaren     Roger     Patterson     och     hans     kollega     Robert     Glimin     hade     fångat 
 bigfoot     på     bild.     Filmen     undersöktes     av     universiteten     i     New     York,     London     och     Moskva     och     de     kom 
 fram     till     att  varelsen     på     filmen     var     ca     2     meter     lång  och     tog     1     meter     långa     steg,     längre     än     en 
 människa     brukar     ta. 

 Yeti-     en     myt? 
 Edwin     Nílsson 
 En     stor     vit     sorts     björn     ja     vad     är     yeti     egentligen?     Jo     man     tror     att     det     är     en     sorts     bäst     som 
 befinner     sig     i     bergen     och     fjällen     det     finns     en     massa     bilder     där     man     tror     ser     en     “Yeti”. 

 Dessa     bilder     är     tagna     från     Dyatlov-pass     där     man     tror     se     yetis     fotspår     och     dessa     9     personer     på     resan 
 dött     förutom     en     som     inte     kunde     komma     med     på     resan     och     man     har     hittat     kropparna. 

 Yeti     är     en     släkting     med     Bigfoot     och     är     tillsammans     med     sjöodjuret     Nessie.     Namnet     Yeti     anses 
 komma     från     de     tibetanska     orden     yeh-teh     som     betyder     "klippbjörn”. 
 yeti     började     pratades     redan     på     1900     talet     under     1920     talet     så     började     yeti     pratas     om     i     västlig     media 
 Yeti     är     den     största     sagoväset     i     kryptozoologin.     Kommer     man     lösa     detta     mysterium     man     kan 
 faktiskt     redan     ha     löst     man     har     nämligen     hittat     DNA     som     kan     vara     Yetis     den     brittiska     genforskaren 
 Bryan     Sykes. 

 Mary     Celeste 
 Vincent     Hånell 
 Det     var     den     5     december     1872,     då     det     amerikanska     skeppet     briggen     Mary     Celeste     började 
 närma     sig  Gratia     Dei     i     södra     Atlanten.     Då  Mary     Celeste  passerade  upptäckte     besättningen 
 på     Gratia     Dei     att     skeppet     stod     tomt.     Det     verkade     som     om     besättningen     övergett     skeppet. 
 Det     var     tio     personer,     sju     besättningsmän,     kaptenen     Briggs,     hans     fru     och     dotter,     alla     hade 
 försvunnit.     Skeppet     last     bestod     av     trä     tunnor     med     sprit     ,     som     var     väl     fastsurrade     mat     och 
 vatten. 
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 Man     vet     inte     säkert     vad     som     hände     med     besättningen.     Det     finns     många     konspirationsteorier     om 
 vad     som     hände.     Den     teori     flest     personer     tror     på     är     att     skeppets     besättning     övergav     skeppet     i     panik 
 då     kapten     Briggs     trodde     att     skeppets     last     skulle     explodera.     Alla     hoppade     överbord     och     drunknade. 

 Balders     död     -     nordisk     mytologi 
 Estera     Nord 
 Det     finns     många     olika     typer     av     mytologier.     Den     som     finns     här     i     norden     kallas     nordisk 
 mytologi.     Det     handlar     bland     annat     om     Oden     eller     Näcken.     Den     nordiska     mytologin     är     en 
 av     de     största     mytologierna     i     världen.     Jag     hade     tänkt     berätta     om     en     historia     som     man     trodde 
 skett     i     asgård     när     det     Nordiska     folket     trodde     på     den     nordiska     mytologin.  6 

 För     ett     långt     tag     sen     fanns     det     vikingar     i     Sverige.     Vikingarna     hade     högtider     och     annat     men     en     till 
 sak     som     de     hade     var     deras     tro,     tron     på     nordisk     mytologi.     De     trodde     att     det     fanns     ett     midgard, 
 asgard,     utgård     och     Nifelheim.     Det     var     i     midgård     vikingarna     levde     och     i     asgard     levde     gudarna 

 (asagudarna).     En     av     gudarna 
 heter     Loke     och     han     var     alltid 
 upp     till     hyfs. 

 Det     fanns     en     “figur”     som     heter 
 Loke     som     man     kan     hitta     i 
 Marvel     -     filmerna     som     Loki. 
 Han     är     en     av     de     mest     kända 
 “figurerna”     inom     nordisk 
 mytologi.     Han     är     son     till     Oden 
 men     hans     föräldrar     är     egentligen 
 jättar     men     vissa     (till     exempel 
 Snorre     Sturlasson)     räknar 
 fortfarande     honom     som     en     del 
 av     asarna.     Det     finns     även     fler 
 gudar     som     delar     jättar     i     sin     släkt. 

 Det     finns     även     en     annan     karaktär     i     nordisk     mytologi     som     heter     Balder,     han     var     älskad     av     alla.     Han 
 är     son     till     Oden     och     Frigg.     Han     är     känd     för     sin     vänlighet,     mildhet     och     klokhet.     Det     lyser     om 
 honom     när     han     går     för     att     han     är     så     vacker.     Han     är     gift     med     Nanna     och     de     bor     i     Breidablick. 

 Balder     hade     drömmar     som     handlade     om     att     något     hemskt     skulle     hända     honom.     Drömmarna 
 kunde     handla     om     att     hans     liv     var     i     fara.     Hans     mamma     Frigg     gav     sig     själv     i     uppdrag     att     få     alla 
 varelser     och     ting     att     inte     göra     honom     något     ont     men     hon     hoppade     över     en,     misteln.     Hon     trodde 
 misteln     var     för     ofarlig     och     tyckte     inte     det     var     viktigt.     Alla     firade     sedan     (att     Balder     var     okej)     efter 
 genom     att     skjuta     pilar     på     “osårbara”     Balder.     Loke     som     älskar     att     skapa     kaos     fick     reda     på     detta     och 
 han     klädde     ut     sig     till     en     kvinna.     Han     tillverkade     en     pil     med     mistel     och     lät     Balders     blinda     bror     Höder 
 att     skjuta.     Pilen     träffade     honom     och     Balder     föll     omkull,     detta     var     den     värsta     olyckan     som     drabbat 
 människor     och     gudar. 

 6  https://www.nationalmuseum.se/      balder 

 https://historiska.se/nordisk-mytologi/balder/ 
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 Hans     maka     Nanna     dog     av     sorg     på     grund     av     Balders     död     och     deras     lik     lades     på     skepps     bålet     (vilket 
 är     ett     skepp     som     lik     ligger     i     samtidigt     som     båten     brinner)     och     Oden     lade     den     magiska     ringen 
 Draupner     och     lät     den     följa     med     honom     till     dödsriket.     Hermod,     Balders     bror     försökte     få     tillbaka 
 Balder     från     Dödsriket     men     för     att     göra     det     behöver     han     förhandla     med     Hel     (dödsgudinnan).     Hel 
 lovade     att     få     tillbaka     honom     till     asgard     om     alla     varelser     och     ting     sörjde     och     grät     över     honom,     vilket 
 alla     gjorde     förutom     en.     Tökk     en     jättekvinna     kunde     inte     fälla     en     minsta     tår     och     det     var     omöjligt     att 
 få     tillbaka     Balder.     Vissa     säger     att     Tökk     egentligen     var     Loke     som     hade     klätt     ut     sig. 

 John     Wayne     Gacy 
 Edwin     Nilsson 
 En     av     USA:s     största     seriemördare     som     dödade     33     pojkar     som     han     sedan     hade     sex     med     utan     deras 
 vilja     han     dömdes     till     10     års     fängelse     men     släpptes     efter     18     månader. 

 John     var     en     person     som     klädde     upp     sig     som     en     clown     och     mördade     sina     offer     i     den     dräkten. 
 Oftast     mördade     han     sina     offer     genom     en     sak     som     han     kallade     för     en     lek     folket     trodde     på     han     för 
 att     han     vann     “person     of     the     year”     i     3     olika     delstater.     Om     det     inte     funkade     så     visade     han     en     bild     på 
 han     med     den     dåvarande     presidentens     fru     som     då     gjorde     dem     bekväma.     Hans     så     kallade     lek     var     att 
 dom     skulle     sätta     på     sig     handbojor     och     försöka     ta     sig     ur     dem     och     de     var     då     som     han     attackerade 
 dom     och     mördade     dom. 

 John     tror     man     var     en     homofobisk     homosexuell     då     han     gillade     killar     men     tyckte     att     dom     som     gillade 
 killar     var     “konstiga”.     John     var     en     stolpe     i     samhället     och     om     man     kollade     noga     så     visste     man     att     det 
 vet     något     konstigt     med     han.     Han     hade     dödat     mest     människor     för     sin     tid     i     USA     man     var     chockad 
 när     de     kom     ut. 

 Hur     fångade     man     John     egentligen     hans     sista     offer     var     en     pojke     vilket     hans     mamma     som     väntade     på 
 att     sin     son     som     aldrig     kom     tillbaks     och     hon     firade     sin     födelsedag     själv.     Efter     det     så     hade     man     två 
 polismän     han     skulle     kommit     bort     med     det     om     han     inte     hade     bjudit     in     dom     för     kaffe,     då     det     luktade 
 dött     inuti     hemmet     vilket     var     ett     avgörande     bevis     för     att     polisen     skulle     få     göra     en     husrannsakan     där 
 de     hittade     några     kroppar.     Han     erkände     att     han     hade     dödat     någon     och     sa     vart     dom     låg     men     där     låg 
 fler     kroppar     än     bara     en. 

 Vlad     pålspetsaren,     dåtidens     Dracula 
 Simon     Mendel 
 Vlad     pålspetsaren     av     Valakiet     var     Transylvaniens     härskare     under     sen     medeltid.     Med 
 grymma     straffmetoder     och     en     skräckinjagande     historia     så     blev     Vlad     en     av     världens     mest 
 mytomspunna     personer.     Men     vem     var     egentligen     Vlad     III,     och     var     han     verkligen     en 
 blodsugande     vampyr. 

 Vlad     föddes     1431     i     Transylvanien     (en     del     av     Rumänien) 
 och     tillbringade     sina     första     år     tillsammans     med     sin     mor, 
 vars     namn     är     okänt,     sin     far     Vlad     II,     och     sina     två     bröder. 
 Vid     tonåren     blev     Vlad     och     hans     lillebror     Radu 
 tillfångatagna     av     den     osmanska     Sultanen     och     under 
 fångenskap     fick     Vlad     ett     hat,     en     psykos,     som     han     skulle 
 uttrycka     under     sin     tid     som     makthavare.     Det     var     inte 
 förrän     år     1447     som     Vlad     blev     utsläppt,     detta     efter     att 
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 hans     far     och     äldsta     bror     blev     dödade.     Fadern     av     Vladislav     II     och     brodern     av     bojarer.     Bojarer     var     en 
 form     av     ryska,     bulgariska     och     rumänska     adlar     och     som     torterade     och     begravde     brodern     levande. 

 När     Vlad     släpptes     fri     så     åkte     han     till     sin     kusin     Stefan,     och     kunde 
 sedan     ta     över     Valakiet.     Valakiet     är     ett     landskap     i     Rumänien     och 
 ligger     mellan     de     Transsylvanska     alperna     och     Donau,     Europas 
 näst     största     flod.     När     han     fick     tronen     så     tog     han     hämnd     på     sina 
 familjemedlemmars     mördare     och     dödar     förs     Vladislav     II     och 
 attackerar     sedan     Bojarerna.     De     yngsta     överlevande     av     Bojarerna 
 påbörjade     bygget     av     en     borg,     medan     de     äldre     pålades.     Det     är 
 här     Vlad     III     Dracula     börjar     få     sitt     namn     som     pålspetsare. 
 Namnet     Dracula     kommer     ifrån     den     riddarorden     som     hans     far 
 var     med     i,     drakorden. 

 Vlad     var     känd     för     sina     grymma     straff     och     sitt     eviga 
 pålspetsande,     då     det     var     det     straffet     han     använde     mest.     Det 
 finns     en     känd     bild     av     hur     han     äter     middag,     omgiven     pålar     med 
 människor     på.     Bilden     är     troligtvis     inte     så     sann,     då     Vlads     historia 
 har     genomgått     mycket     propaganda,     men     man     vet     att     han     ofta 
 såg     på     när     hans     offer     torterades. 

 Under     1462     vann     Vlad     flera     slag     mot     hans     svurna     fiende,     det 
 osmanska     riket.     För     att     hämnas     skickade     sultanen     en     arme     mot 
 Vlad,     två     gånger     större     en     furstens,     så     Vlad     tog     till     reträtt.     Han 
 brände     byarna     på     vägen     och     förgiftade     vattnet,     så     att     soldaterna 
 inte     kunde     dricka     eller     äta     på     vägen.     När     sultanen     väl     kom     till     huvudstaden     där     Vlad     skulle     vara     så 
 möttes     han     av     en     fruktansvärd     syn.     20     000     osmanska     fångar     låg     spetsade 
 på     pålar     i     huvudstaden. 

 Vlad     spenderade     sina     sista     dagar     tillfångatagen     av     den     ungerska     kungen 
 men     levde     ett     ganska     sunt     liv.     1476     dog     Vlad     i     strid     och     begravdes     i 
 klostret     Snagov. 

 Efter     runt     400     år     skrevs     bestsellern     Dracula     av     Bram     Stoker,     vilket 
 handlade     om     en     blodsugande     vampyr.     Vlad     var     dock     inte     en     Vampyr, 
 även     om     han     var     ganska     blodtörstig.     Vlads     historia     påverkades     som     sagt 
 av     mycket     propaganda,     så     tro     inte     att     allt     här     är     sant. 
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 Ordet     är     fritt 
 Chanukka     vs     Jul 
 Simon     Mendel 
 Julen     är     en     kristen     högtid     som     många     i     Sverige     firar.     Julen     firas     i     slutet     av     december     och     firar     Jesus 
 födelse.     En     högtid     som     inte     många     kanske     hört     talas     om     är     Chanukka,     som     firas     under     ungefär 
 samma     tid     som     Julen.     Chanukka     är     en     judisk     högtid     som     beskriver     en     historisk     händelse     i     Jerusalem 
 under     antiken,     år     154     f.     kr     för     att     vara     exakt. 

 När     man     firar     Jul     firar     man     Jesus     födelse,     de     kristnas     viktigaste     helgon.     Jesus     föddes     mellan     år     4 
 och     år     7     e.kr     nära     staden     Betlehem.     Hans     föräldrar     var     Maria     och     Josef,     men     hans     biologiska     far     var 
 egentligen     Gud.     Maria     och     Josef     var     på     väg     till     Betlehem,     en     stad     i     Israel,     för     att     skattskriva     sig     när 
 Jesus     föddes.     Invånarna     i     Israel     behövde     skattskriva     sig     under     den     romerska     ockupationen,     då 
 romarna     hade     ockuperat     Israel.     Man     vet     inte     exakt     var     Jesus     föddes,     men     det     var     enligt     legenden     i 
 en     bondgård     eller     i     en     grotta.     Tretton     dagar     efter      Jesus     födelse     kom     stjärnskådare     och     förvånade 
 fåraherdar     till     födelseplatsen     för     att     titta     på     pojken. 

 I     Norden     ger     vi     presenter     till     varandra     i     minne     av     de     vise     männen     som     besökte     Jesus     tretton     dagar 
 efter     hans     födelse,     trettondag     jul.     Julen     firas     internationellt     på     juldagen,     den     25:e     december,     men 
 firas     i     Sverige     den     24:e     december,     Julafton.     Presenterna     ges     ut     av     Jultomten,     som     har     sitt     ursprung     i 
 Tyskland     och     har     likheter     med     asaguden     Oden. 

 Chanukka     kan     ibland     kallas     den     “judiska     Julen”,     och     firas     under     åtta     dagar     i     december.     Man     firar     ett 
 “mirakel”     som     skedde     under     antikens     Israel.     När     Israel     blev     attackerade     av     en     grekisk     folkgrupp     så 
 förstördes     bl.a     deras     oljeförråd     och     heliga     tempel     p.g.a     attacken     på     staden.     De     hade     bara     olja     som 
 räckte     för     en     dag,     men     genom     ett     mirakel     av     Gud     så     räckte     oljan     för     åtta     dagar,     därav     dagarna     som 
 firas. 

 Hemma     hos     mig     så     får     vi     presenter     varje     dag     under     Chanukka,     vilket     är     väldigt     roligt.     Under     varje 
 dag     tänder     man     ett     ljus     på     Chanukkian,     en     Judisk     ljusstake     man     använder     under     Chanukka,     därav 
 namnet.     Man     spelar     också     med     en     snurrande     tärningsliknande     leksak,     vilket     kallas     för     en     dreidel. 
 Under     Chanukka     äter     man     sufganiots,     munkar     och     latges,     potatispannkakor. 
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 Några     av     höjdpunkterna     på     året     har     för     mig     alltid     varit     Julen     och     Chanukka     då     jag     inte     bara     får 
 presenter     utan     också     umgås     med     vänner     och     släkten.     Nu     när     jag     tänker     efter     är     Julen     och 
 Chanukka     väldigt     lika     varandra     och     jag     tror     att     högtiderna     har     influerat     varandra     på     olika     håll. 
 Några     exempel     är     att     de     båda     har     presenter     och     firas     under     december. 

 Om     jag     skulle     jämföra     de     olika     högtider     och     välja     ut     en     av     dem     som     var     bäst     skulle     det,     för     mig, 
 inte     gå     att     bestämma.     De     är     så     olika     och     är     viktiga     i     olika     religioner,     vilket     gör     det     svårt     att 
 bestämma     vilken     som     är     bäst.     Det     är     som     att     jämföra     religionerna     med     varandra.     Därför     tycker     jag 
 att     vi     ska     respektera     högtiderna     för     vad     de     är     och     inte     klandra     personer     som     firar     dessa 
 högtider. 

 Sociala     medier 
 Alma     Lundströmer 
 Alla     vet     vad     sociala     medier     är     vid     det     här     laget     och     att     det     finns     åldersgränser,     Instagram     13     år, 
 Tiktok     13     år,     Snapchat     13     år     och     äldre     och     Twitch     får     inte     heller     användas     av     13     år     eller     yngre. 
 Varför     finns     dessa     åldersgränser? 

 Det     största     skälet     för     åldersgränser     på     social     medier     är     för     att     det     kan     vara     olämpligt     för     yngre 
 åldersgrupper.     Men     ändå     är     det     många     som     ställer     in     den     ålder     som     de     inte     är. 

 Det     är     ju     inte     jättebra     då     det     finns     väldigt     dåliga     saker     som     kan     hända     på     sociala     medier     och     rykten 
 och     lögner     som     kan     spridas     till     de     unga     och     det     kan     bli     rädda     och     gå     runt     oroliga.     Som     när     det     gick 
 ett     rykte     om     att     Ryssland     skulle     attackera     Sverige,     små     som     stora     gick     runt     oroliga     tills     efter     ett     tag 
 då     det     blev     bortglömt. 

 Instagram     är     inte     den     bästa     plattformen     för     unga     människors     syn     på     kroppen.     Att     tjejer     ska     ha 
 smal     midja     och     orealistiskt     stora     bröst     och     killar     ska     vara     långa     och     muskulösa.     Det     är     inte     bra     att 
 unga     personer     ska     se     detta     då     90%     av     allt     på     internet     är     bara     photoshoot. 
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 De     här     kan     göra     så     att     man     känner     sig     oduglig     och     vågar     inte     vara     sig     själv     runt     andra     längre. 
 Detta     är     faktiskt     ett     större     problem     i     samhället     än     vad     vuxna     tänker     på. 

 Erdogan     ska     inte     styra     svenska     intressen 
 Axel     Victorin 
 För     att     Sverige     ska     få     gå     med     i     Nato     måste     Turkiet     besluta     om     Sverige     ska     få     gå     med     men     för     att 
 Sverige     ska     få     gå     med     måste     vi     godkänna     Erdogans     krav.     På     den     lista     som     kom     fram     efter     mötet     i 
 Madrid     står     det     att     Sverige     måste     utlämna     kurder     som     har     begått     terrorbrott     och     vi     ska 
 terrorstämplat     PYD     och     dess     gren     YPG. 

 Den     förra     regeringen     höll     ett     stadigt     grepp     om     kravlistan.     De     ville     se     efter     och     undersöka     vidare 
 för     att     kanske     kunna     övertyga     Turkiet     om     att     släppa     in     Sverige     i     Nato.     Men     den     nya     regeringen     vill 
 släppa     på     de     flesta     punkter     för     att     få     gå     med.     Detta     går     helt     överstyr.     Just     nu     så     låter     vi     president 
 Erdogan     styra     Sverige     på     den     väg     mot     Nato.     Vi     godkänner     många     av     hans     krav     utan     att     ens     tänka 
 efter.     Om     detta     fortsätter     gör     vi     Erdogan     glad     och     vi     får     gå     med     i     Nato,     men     alla     kurder     i     landet 
 kommer     känna     sig     osäkra.     Även     kurder     i     andra     länder     kommer     att     sakna     Sveriges     hjälp.     De 
 kommer     få     strida     mot     Turkiet     men     utan     Sveriges     hjälp.     Vi     godkände     att     vi     ska     kunna     sälja     vapen 
 och     krigsmateriel     till     Turkiet     vilket     Sverige     har     sagt     nej     till     i     evigheter.     Nu     kommer     vapen     som 
 Sverige     säljer     kunna     användas     i     krigföring     mot     kurdiska     grupper. 

 Sverige     är     som     en     “slav”     som     lyder     sin     ägare.     Vi     kan     inte     säga     emot     för     då     stoppas     vi     helt     från     vårt 
 nu     största     utländska     behov.     Detta     som     sker     nu     är     bara     ett     steg     i     en     riktning     som     kan     förstöra 
 Sveriges     rykte     bland     länder     som     får     vårt     stöd.     Vi     sätter     Turkiets     behov     före     våra     egna.     Han     kan     få 
 oss     att     göra     saker     som     vi     aldrig     hade     gjort     om     vi     inte     blev     tillsagda     från     en     större     makt.     Han 
 kommer     att     lura     in     den     nya     utrikesministern     i     en     fälla     bara     för     att     kunna     få     ut     det     mesta     av     Sverige. 
 Han     utnyttjar     oss     och     det     är     bara     för     att     vi     är     för     snälla     och     kompromisslösa.     Erdogan     har     redan 
 fått     igenom     delar     av     hans     krav     men     det     kommer     mer.     Vi     kommer     behöva     ta     ställning     till     många 
 jobbiga     frågor     som     utlänningar     om     kurder.     Om     vi     fortsätter     så     kommer     varenda     person     som     står 
 med     på     listan     bli     utlämnade     även     fast     de     inte     har     gjort     något     fel. 

 Det     är     val     i     Turkiet     snart     så     att     Turkiet     ställer     hårdare     krav     på     Sverige     är     bara     en     effekt     om     att 
 Erdogan     måste     visa     sig     stark     för     det     egna     folket.     Hans     taktpinne     har     inte     svalnat.     Förut     hade     det 
 räckt     med     att     uppfylla     några     av     kraven     men     nu     har     han     kommit     med     hårdare     krav     som     måste 
 uppfyllas     bara     för     att     kunna     behålla     makten.     Han     kommer     att     vänta     ända     in     i     det     sista     för     att     kunna 
 känna     att     han     har     vunnit. 

 Men     det     som     oroar     mest     är     den     nya     regeringens     agerande     i     frågan.     Man     vet     inte     vad     som     kan 
 hända.     Man     ger     med     sig     på     så     många     punkter     som     man     inte     har     gjort     tidigare.     Men     Erdogan     kan 
 även     komma     med     nya     krav     man     vet     inte     hur     långt     han     kommer     ta     frågan.     Detta     är     oroande     då     det 
 kan     skada     Sveriges     rykte     utomlands. 
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 Sport 
 Världens     mest     kontroversiella     VM? 
 Alexander     Sonesson 
 Om     du     är     en     del     av     LGBTQ     och     ska     åka     till     VM     i     år     så     måste     du     antagligen     planera     om. 
 För     att     mycket     av     det     du     kommer     läsa     är     saker     som     DU     måste     veta     om     du     har     tänkt     åka     till 
 VM     i     Qatar     2022. 

 Alla     fotbollsintresserade     har     väntat     på     VM     sedan     2018.     Då     Frankrike     vann     med     unga 
 fotbollstalanger     som     Ngolo     Kante,  Raphaël     Varane     och  den     bästa     och     mest     framgångsrik  Mbappe 
 Lotin     som     var     19     år     vid     den     tiden     och     håller     fortfarande     på     att     dominera     fotbollen     i     världen.     Spelar 
 i     PSG     med     dom     populär     och     bra     spelare     som     Messi     och     Neymar.     Just     nu     så     klassas     han     en     av     dom 
 bästa     fotbollsspelarna     just     nu. 

 (bild     på     19     årige     Kylian     Mbappe     håller     VM     pokalen) 

 Historian     I     Qatar 
 Qatar     är     ett     land     som     har     fått     sina     pengar     genom     olja     och     är     ett     väldigt     rikt     land     och     har     många     rika 
 personer,     tex     en     av     personerna     som     är     väldigt     rik     Nasser     Al     Khater     och     är     personen     som     håller 
 VM     i     Qatar     2022. 

 (bild     på     Nasser     Al     Khater) 

 7  Redan     4000     f.kr     fanns     det     bosättningar     i     Qatar,     men     historiskt     har     landet     inte     spelat     någon 
 framträdande     roll.     År     1916     blev     landet     ett     brittiskt     protektorat.     Planen     var     att     Qatar     skulle     ingå     i 

 7  https://www.globalis.se/Laender/qatar 
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 Förenade     Arabemiraten     men     Thani-familjen     var     inte     överens     med     de     övriga     länderna     om     kraven 
 för     medlemskap     och     år     1971     blev     Qatar     en     självständig     stat. 

 Fakta     om     VM     2022 
 VM     hålls     var     fjärde     år,     så     det     är     väldigt     viktigt     att     titta     på     sitt     hemland     om     dom     har     kvalat.     VM 
 2022     kommer     hållas     i     Qatar     som     ligger     i     mellanöstern     och     kommer     vara     strikta     regler     som     har 
 aldrig     varit     i     VM     förut.     Reglerna     följer     inom     deras     religion     (Islam)     som     är     en     väldigt     strikt     religion. 
 Dom     landslagen     som     är     antagna     till     VM     är     32     lag     och     tyvärr     så     är     Sverige     inte     med     för     att     dom 
 förlorade     vid     kvalet     mot     Polen. 

 8  När     fotbollsarenan     Khalifa     International     Stadium     byggdes     så     dog     folk     från     att     bygga     arenan. 
 Tydligen     så     behandlade     de     inte     arbetarna     bra     och     därmed     dog     36     personer     under     2020.     Det     är     bara 
 för     att     bygga     arenan. 

 Regler     i     VM     2022 
 Till     exempel     att     man     inte     får     dricka     Alkohol     eller     stör     folk     på     gatorna.     Om     man     gör     något     av     blir 
 konsekvenserna     bli     böter     eller     kanske     månader     i     fängelse. 
 LGBTQ     är     också     en     av     dom     mest     allvarliga     regler     i     Qatar. 

 9  LGBTQ     är     ansett     väldigt     kränkande     mot     Islam     och     sharia  lagarna.     Om     man     bryter     den     speciella 
 regeln     kan     de     bli     3     till     7     år     i     fängelse     och     en     böter     eller     till     och     med     dödsstraff.     Alla 
 regnbågsflaggor     kommer     bli     beslagtagna     om     man     viftar     med     dom. 
 Det     är     ett     väldigt     stort     problem     för     alla     som     är     del     av     LGBTQ     och     vill     delta     i     detta     VM.     För     att 
 komma     in     i     VM     så     måste     man     ha     ett     Hayya     pass     som     är     som     ett     fotbolls     id     som     verifierar     dig     som 
 ett     “fan”.     Priserna     för     ett     pass     kostar     Runt     249,99     KR     och     det     tar     7     arbetsdagar     att     få     passet     och 
 sedan     finns     det     ett     annat     typ     av     kort     som     bara     tar     5     arbetsdagar     men     kostar     509.99     KR. 

 Tyvärr     så     är     det     för     att     det     är     sista     VM:et     som     Cristiano     Ronaldo     och     Lionel     Messi     som     deltar     i. 
 Ronaldo     och     Messi     är     dom     två     bästa     spelarna     genom     tiderna     och     det     är     inte     ens     en     fråga.     Att     säga 
 Messi     är     bättre 
 en     Ronaldo     är     en     debatt     som     man     kan     diskutera,     men     båda     är     dom     bästa     för     sin     tid.     Dom     kommer 
 vara     saknade     av     hela     fotbollsvärlden. 

 9  https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Qatar  https://www.bbc.com/sport/football/62794507 
 8  https://www.bbc.com/news/world-60867042 
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 (Messi     till     vänster     och     Ronaldo     till     höger) 

 Det     tredje     största     sportsevenemanget,     och     bara     för     en 
 viss     folkgrupp 
 Simon     Mendel     och     Olof     Skogar 

 Den     14     juli     befinner     sig     den     Amerikanska     presidenten     Joe     Biden     i     Israel.     Detta     är     för     ett 
 par     avtal     med     några     av     ledarna     i     mellanöstern.     Presidenten     visiterar     också     en     ceremoni     för 
 ett     sportsevenemang.     Makkabiaden.     Ett     judiskt     sportevent     som     fått     en     av     världens 
 mäktigaste     ledares     nyfikenhet. 

 Makkabiaden     är     ett     sportevent     som     spelas     vart     fjärde     år     i     Israel.     I     Makkabiaden     så     spelar     fler     än 
 tiotusen     judar     och     israeler     över     hela     världen     olika     sporter     mot     varandra,     allt     från     fotboll     och     basket 
 till     Schack     och     Vattenpolo.     Det     är     det     tredje     största     sportsevenemanget     i     världen,     då     det     innehåller 
 så     många     olika     sportgrenar.     De     yngsta     idrottarna     var     runt     13-14     år,     men     spelade     med     eller/och 
 mot     äldre. 

 Covid-19 
 På     grund     av     Covid-19     så     blev     Makkabiaden     framskjutet     ett     år.     Detta     är     varför     årets     Makkabiad 
 kallas     21,     för     att     eventet     skulle     spelas     det     året,     2021.     Det     är     roligt     nog     också     den     21:a     gången 
 Makkabiaden     spelas,     då     Makkabiaden     spelades     för     första     gången     1932.     Vinnaren     det     året     var     Polen, 
 men     som     på     grund     av     förintelsen     under     andra     världskriget     förlorade     mer     än     3     miljoner     judar. 

 Judarnas     historia 
 Judarna     har     under     lång     tid     varit     förföljda     och     är     av     en     ovillig     tradition     ett     vandrande     folk.     Under 
 antiken     blev     judarnas     heliga     stad     Jerusalem     invaderat     och     belägrat     av     romarna.     Där     förstördes     bl.a 
 judarnas     heliga     tempel. 
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 Judarna     var     också     orättvist     behandlade     under     senare     år,     och     tiden     var     som     värst     under     början     av 
 1900-talet.     Då     blev     judar     i     Europa     uteslutna     från     resten     av     samhället     och     under     andra     världskriget 
 skedde     förintelsen,     ett     massmord     på     över     bl.a     6     miljoner     judar.     De     flesta     av     dessa     judar     dog     i     så 
 kallade     koncentrationsläger,     t.ex     Auschwitz-Birkenau.     Förintelsens     ledare     var     österrikaren     Adolf 
 Hitler,     och     som     var     Tysklands     regent     under     12     år,     1933-1945. 

 Det     var     först     1948     judarna     fick     ett     eget     land,     men     detta     hade     också     sina     konsekvenser.     Det     började 
 med     det     Israeliska     frihetskriget,     då     Israel     blev     attackerade     av     sina     grannländer,     mest     i 
 Palestinaområdet,     där     Israel     fanns,     men     också     på     Sinaihalvön     och     i     södra     Libanon. 

 Sexdagarskriget     var     ett     krig     som     varade     i     sex     dagar,     och     som     var     en     fortsättning     av     det     Israeliska 
 frihetskriget,     där     Egypten     och     Syrien     attackerade     Israel     då     de     fått     falska     rapporter     från 
 Sovjetunionen     att     Israel     skulle     anfalla     Syrien.     Israel     fick     många     angrepp     emot     sig     som     ny     stat,     men 
 är     idag     ett     rikt     mångkulturellt     land,     även     om     folk     inte     tror     det.     Dock     blir     judarna,     likt     andra 
 minoriteter,     ofta     förtryckta     i     deras     samhälle     utanför     Israel.     Nu     också     när     den     populära     rapparen 
 Kanye     West     (Eller     Ye,     som     han     själv     kallar     sig)     sagt     otrevliga     saker     om     judar     på     sociala     medier. 

 Makkabiadens     historia 
 De     första     Makkabiadspelen     ägde     rum     1932,     bara     två     år     efter     det     första     Vm:et.     Makkabiaden     fick 
 sitt     namn     efter     krigaren     Judas     Mackabaios,     som     försvarade     sitt     land     mot     den     romerska     kejsaren. 
 Det     finns     också     andra     tävlingar     som     den     Europeiska     Makkabiaden. 

 Makkabiaden     2022 
 Makkabiaden     2022     var     ett     stort     evenemang     och     som     hade     sporter     utspridda     över     hela     Israel,     men 
 mest     i     storstäderna     Haifa,     Jerusalem     och     Tel     aviv.     Man     tävlade     i     många     sporter     såsom  Gymnastik, 
 Badminton,     Baseboll,     Basket,     Beach     fotboll,     Beachvolleyboll,     Schack,     Cricket,     Cykling,     Ridning, 
 Fäktning,     Fotboll,     Futsal,     Golf,     Ishockey,     Judo,     Karate,     Padel,     Rugby,     Squash,     Surfing,     Tennis, 
 Volleyboll,     Simning,     Bordtennis,     Tyngdlyftning     Vattenpolo,     Rullstolsbasket     och     mycket     annat. 
 Sverige     vann     7     medaljer     under     Makkabiaden.     60     länder     deltog     i     Makkabiaden     2022.     Sverige, 
 Storbritannien     är     några     exempel     på     länder     som     deltog     i     Makkabiaden     2022. 

 Fotbolls-VM     i     Qatar:     ett     sportevenemang     med     många 
 brister. 
 Sigge     Nord 
 Fotbolls-VM     är     för     många     en     av     de     viktigaste     sportevenemangen,     men     i     år     har     FIFA 
 kritiserats     mycket     för     att     tidigare     ha     utsett     Qatar     som     värd     till     årets     turnering.     Från     farliga 
 arbetsförhållanden     till     diskriminering     så     anses     Qatar     ha     många     brister     och     inte     vara 
 lämpliga     för     fotbolls-VM. 

 Den     största     sporten     i     världen     och     det     sportevenemang     med     näst     mest     tittare,     fotbolls-VM     är     en     av 
 de     viktigaste     händelserna     för     många.     Turneringen     äger     rum     vart     fjärde     år     i     olika     länder,     till     exempel 
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 Ryssland     2018     eller     Brasilien     2014.     I     turneringen     spelar     olika     landslag     mot     varandra     i     hopp     om     att 
 vinna.     Men     även     om     det     är     VM     så     får     alla     länder     inte     spela.     Det     är     nämligen     kvalificering     året 
 innan.     Då     måste     alla     landslag     spela     mot     varandra     för     att     få     en     av     de     32     platserna     i     turneringen.     I     år 
 kommer     Sverige     inte     spela     då     de     förlorade     mot     Polen     i     sista     matchen.     Fotbolls-VM     går     till     så     här: 
 De     32     landslag     som     kvalificerat     delas     in     i     åtta     grupper,     döpta     A     till     H.     I     grupperna     spelar     de     4     lagen 
 mot     varandra.     Ett     lag     får     tre     poäng     för     en     vinst,     en     för     oavgjort     och     noll     vid     förlust.     I     slutet     av 
 gruppspelet     när     alla     landslagen     i     grupperna     har     spelat     mot     varandra     så     går     de     två     lagen     med     högst 
 poäng     vidare.     Om     två     lag     har     lika     många     poäng     så     är     det     de     laget     med     flest     mål     som     går     vidare. 
 Efteråt     spelar     de     lagen     som     har     kommit     vidare     mot     varandra.     Då     är     det     utslagning,     alltså     att     man 
 måste     vinna     för     att     gå     vidare.     I     utslagningen     finns     det     åttondelsfinal,     kvartsfinal,     semifinal     och     till 
 slut     finalen. 

 Qatar     är     en     halvö     på     den     arabiska     halvön     i     Persiska     viken.     Qatar     är     en     absolut     monarki,     vilket 
 innebär     att     Emiren     har     den     lagstiftande,     verkställande,     och     dömande     makten.     I     Qatar     har     man 
 hittat     tecken     på     tidig     bosättning     med     kontakt     av     “tvåflodslandet”,     eller     Mesopotamien     och     landet 
 var     under     lång     tid     en     viktig     handelsstad     i     Persiska     viken.     På     600-talet     konverterade     landet     till     Islam, 
 vilket     är     landets     nuvarande     statsreligion.     Landet     var     under     lång     tid     annekterat     eller     koloniserat,     men 
 1971     blev     Qatar     till     slut     självständigt.     Qatar     var     innan     ett     relativt     fattigt     land,     och     fokuserade     mest 
 på     fiske     och     pärlfiske.     Men     på     1940-talet     fann     de     olja     och     idag     har     landet     högst     BNP     per     capita     i 
 världen. 

 I     Qatar     talar     man     arabiska     som     de     flesta     länderna     i     Mellanöstern.     Då     Islam     är     väldigt     viktigt     i     Qatar 
 har     man     sharialagar.     De     innebär     att     man     till     exempel     inte     får     dricka     alkohol     på     allmän     plats     och     att 
 man     inte     får     äta     gris.     I     Qatar     har     man     stränga     regler     om     hur     man     ska     klä     sig.     Kvinnor     ska     ha     långa, 
 svarta     linnen     som     de     sveper     runt     kroppen,     och     hijabs     för     att     dölja     håret     och     ansiktet.     Män     ska     ha 
 ett     långt,     vitt     linne     som     kallas     för     “thawb”     över     ett     par     linnebyxor.     De     ska     också     ha     en     mössa, 
 “ghutra”,     över     deras     huvud. 

 Att     fotbolls-VM     hålls     i     Qatar     är     ett     problem     för     många     då     evenemanget     hålls     på     vintern     och     folk 
 har     inte     lika     långa     lov     på     vintrarna     och     kan     därför     inte     gå     på     alla     matcher     de     annars     hade     velat     se. 
 Men     den     här     ändringen     har     gjorts     för     att     det     är     väldigt     varmt     i     Qatar     och     det     blir     annars     för     varmt 
 för     publik     och     spelare.     FIFA     har     också     kritiserats     för     att     Qatar     anses     vara     emot     rättigheter     för 
 HBTQ,     kvinnor     och     andra     grupper.     Till     exempel     kan     man     få     dödsstraff     om     man     är     homosexuell.     I 
 Qatar     får     kvinnor     inte     ta     egna     beslut     som     vem     de     vill     gifta     sig     med,     vad     de     vill     jobba     som     eller     var 
 de     vill     resa.     I     Qatar     är     det     förbjudet     att     dricka     i     allmänheten,     men     organisatörerna     har     kommit     fram 
 till     en     kompromiss     och     kommer     tillåta     drickande     inom     arenan     innan,     under     och     efter     matcherna. 
 Lagarna     om     HBTQ     eller     kvinnors     rättigheter     är     inspirerade     från     islams     sharialagar     då     Qatar     är     ett 
 väldigt     fundamentalistiskt     land,     alltså     att     religionen     spelar     stor     roll     i     landet.     Sharialagarna     är     heliga 
 skrifter     som     beskriver     hur     alla     muslimer     bör     leva.     Däremot     så     ifrågasätts     sharialagarna     idag     då     de 
 anses     diskriminera     olika     personer.     Jag     ställde     ett     par     frågor     till     ett     par     klasskamrater.     Frank 
 Lagerström     svarade     med     “Ånej     vad     hemskt”     och     Olof     Skogar     med     “Lite     sjukt     faktiskt”.     Däremot 
 fick     jag     andra     svar     också,     som     Alexander     Sonesson     som     sa     “Jag     tycker     VM     är     bra     faktiskt”. 

 En     av     de     största     saker     Qatar     har     kritiserats     för     är     bygget     av     arenorna.     Innan     fotbolls-VM     hade 
 Qatar     knappast     några     arenor     och     de     behövde     därför     bygga     nya.     Det     här     har     mötts     av     mycket     kritik 
 då     arenorna     inte     kommer     användas     efter     fotbolls-VM     och     har     ett     stort     klimatavtryck.     Men     det     som 
 många     blev     mest     upprörda     över     var     migrantarbetarna     som     byggde     arenorna     och     deras     situation. 
 Migrantarbetare     är     folk     som     som     flyttar     in     från     andra     länder     och     som     betalas     låga     löner     och     mycket 
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 begränsade     arbetsrättigheter.     Många     av     de     arbeten     som     de     utför     är     farliga     och     i     dåliga     arbetsmiljöer. 
 När     de     byggde     arenorna     så     fick     migrantarbetarna     i     praktiken     ingen     lön     alls     och     var     tvungna     att 
 arbeta.     Många     säger     att     fungerade     nästan     som     slavar.     På     grund     av     de     dåliga     arbetsmiljöerna     så     dog 
 över     6500     migrantarbetare     i     bygget     av     arenorna.     Inför     VM     i     Ryssland      2018     så     dog     21     arbetare     och 
 inför     VM     i     2014     i     Brasilien     så     dog     8     arbetare.     Skillnaden     är     skrämmande. 

 Migrantarbetare     i     Qatar.  Foto:     Amnesty     International 

 Många     tror     att     Qatar     och     FIFA     har     varit     korrupta,     då     landet     anses     inte     vara     passande     för 
 fotbolls-VM     och     att     FIFA     har     en     korrupt     historia.     Med     Qatars     kontroversiella     lagar     och     rättigheter, 
 FIFA’s     korrupta     historia,     och     att     fotbolls-VM     kommer     hållas     på     vintern,     så     bör     årets     fotbolls-VM 
 bli     intressant     både     för     fotbollsintresserade     och     politiskt     intresserade. 

 Kultur 

 Bokrecension     Brobyggarna 
 Olof     Skogar 
 Jag     har     läst     boken     Brobyggarna     som     är     skriven     av     Jan     Guillou.     Jan     är     en     svensk     författare     som     har 
 skrivit     många     kända     böcker     såsom     Ondskan     och     Dandy. 
 Brobyggarna     är     den     första     boken     i     bokserien     DET     STORA     ÅRHUNDRADET.     Boken     utspelar 
 sig     under     tidigt     1900-tal.     Boken     är     i     genre     historisk     skönlitteratur. 

 Boken     handlar     om     tre     bröder     från     Norge.     I     början     av     boken     får     man     veta     att     deras     pappa     har     dött 
 när     pappan     var     ute     och     fiska.     Då     är     bröderna     runt     10,     11     och     12     år     gamla.     Deras     mamma     behöver 
 pengar     och     bröderna     börjar     jobba     på     ett     repslageri.     Där     jobbar     bröderna     i     ungefär     ett     halvår.     De 
 busar     ganska     mycket     och     när     det     har     byggd     en     perfekt     kopia     av     en     båt     som     gör     att     deras     liv     får     en 
 helt     ny     vändning.     Några     år     senare     så     har     alla     tre     bröder     världens     bästa     inskinsjörnutbildning     i 
 tyskland,     där     har     den     äldste     brodern,     Lauritz,     träffat     en     ung     kvinna     som     heter     Ingeborg     och     dom 
 blir     kära     men     får     inte     gifta     sig     av     Ingeborgs     pappa     för     att     Lauritz     inte     har     så     bra     ekonomi.     Den 
 andra     brodern,     Oscar,     blev     bedragen     och     flydde     från     sitt     liv     och     började     jobba     i     tyska     Afrika.     Den 
 tredje     brodern,     Sverre,     träffar     en     engelsman     och     blir     homosexuel     och     flyr     till     England. 

 Då     lämnas     Lauritz     kvar     och     är     den     enda     brodern     som     kan     betala     tillbaka     brödernas     skuld     till     dem 
 som     betalat     för     deras     utbildning     och     kan     inte     bo     med     sin     älskare     ingeborg.     Men     de     skriver     med 
 varandra     hela     tiden     och     har     lovat     varandra     att     inte     gifta     sig     med     någon     annan     än     varandra. 
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 De     tre     bröderna     har     ingen     kontakt     med     varandra     men     efter     några     år     ser     Lauritz     Oscar     i     en     tidning 
 och     och     skickar     ett     brev. 

 Personerna     i     boken     är     ganska     olika     varandra,     samtidigt     som     de     är     lika     varandra,     tex     exempel     så 
 tänkte     även     Lauritz     att     fly     från     sin     plikt     innan     han     märkte     att     sina     bröder     redan     hade     tagit     hans     idé. 
 Men     de     är     även     olika     på     många     sätt.     Lauritz     är     troende,     medans     Oscar     nämner     i     boken     att     han     inte 
 är     så     troende     och     att     han     inte     alls     tror     på     gud.     Sverre     är     ju     då     homosexuell     och     under     denna     tid     så 
 trodde     man     att     det     var     en     sjukdom     och     för     Lauritz     är     ju     det     en     stor     synd. 
 Några     sidokaraktärer     är     Ingeborg     och     Kadimba.     Ingeborg     är     ju     Lauritz     “flickvän”.     Man     kan     säga 
 att     hon     inte     är     som     de     alla     andra     kvinnorna     på     denna     tid.     Hon     vill     utbilda     sig     och     är     väldigt 
 intresserad     av     politik,     hon     vill     även     att     kvinnor     ska     få     rösträtt.     Kadimba     är     Oscars     nära     vän     i     Afrika. 
 Han     kan     tyda     spår     i     marken     av     djur     och     tyder     naturen.     Han     är     även     en     av     de     enda     “respekterade” 
 mörkhyade      personerna     i     boken.     I     boken     använder     författaren     n-ordet     som     jag     tycker     är     väldigt     fel 
 och     jag     tycker     att     man     hade     kunna     välja     ett     annat     ord. 

 Jag     tycker     att     boken     påminner     om     alla     litteraturhistoriska     epoker.     Upplysningen     då     man     vill 
 utveckla     och     förbättra     världen.     Även     romantiken     då     författaren     skriver     mycket     om     kärlek     och     hur 
 det     är     att     vara     kär.     Men     även     realismen     då     man     får     se     hur     det     var     under     tidigt     1900-tal     och     visar     hur 
 det     kanske     var     för     en     vanlig     ung     man     under     denna     tid. 

 Jag      tycker     inte     att     det     var     ett     tydligt     budskap.     Men     om     det     är     något     budskap     så     var     det     nog     att     man 
 inte     ska     tappa     hoppet,     i     alla     fall     för     Lauritz.     För     han     ger     aldrig     upp     sin     dröm     om     att     få     leva     med 
 Ingeborg     och     det     driver     även     honom     när     han     arbetar.     Sedan     kanske     det     också     finns     något     budskap 
 i     att     kärlek     kan     vara     något     vackert     samtidigt     som     det     kan     vara     en     fälla,     till     exempel     i     Oscars     fall     så 
 gör     ju     det     att     han     flyr     och     tappar     all     kontakt     med     sin     familj     i     ett     par     år.     Medan     för     Laurits     är     det 
 något     som     driver     honom. 

 Jag     tycker     att     boken     inte     var     så     bra,     jag     tycker     att     författaren     har     uttryck     sig     på     ett     otydligt     sätt.     Han 
 använder     många     svåra     ord     som     jag     inte     är     så     van     vid,     till     exempel     ånyo  10  och     vidkommande  11  . 
 Som     jag     sa     tidigare     så     gillar     jag     inte     att     författaren     använder     n-ordet     ofta     i     boken,     om     boken     hade 
 varit     släppt     tidigare,     alltså     nät     n-ordet     var     en     vana,     men     nu     var     boken     släppt     2011     och     då     fanns     det 
 andra     ord     författaren     hade     kunnat     välja.     Annars     tycker     jag     att     den     ursprungliga     storyn     är     bra     och 
 man     fastnar     när     man     väl     har     börjat     läsa.     Men     jag     hade     aldrig     valt     att     läsa     denna     bok     om     jag     fick 
 välja     själv     p.g.a     att     den     är     för     tjock     för     att     vara     lockande     för     mig.     Budskapet     tycker     jag     är     bra     och     jag 
 tycker     att     man     ska     ta     del     av     budskapet. 
 Så     om     jag     skulle     betygsätta     boken     hade     jag     gett     den     en     start     2/5 

 Mode     för     ungdomar     2022 
 Maria     Yambela     &     Olof     Skogar 
 I     denna     text     kommer     vi     att     skriva     om     mode.     Mode     kommer     från     det     latinska     ordet     modus 
 som     betyder     modernt     inom     kläder.     Vi     kommer     att     specialisera     oss     i     vad     ungdomar     har     på 
 sig     2022.     Vi     kommer     att     dela     in     texten     i     två     delar,     mode     för     killar     och     mode     för     tjejer.     Vi     vill 
 också     uppmärksamma     att     man     får     såklart     ha     på     sig     vad     man     vill     oavsett     kön     eller     religion 
 eller     annat,     detta     är     bara     tips. 

 11  s.     73 

 10  s.     274 
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 Mode     för     tonårstjejer     2022 

 Byxor 

 De     senaste     tiden     har     det     varit     väldigt     populärt     med     bootcut     jeans     och 
 straight     leg,     nu     så     har     lågmidjade     jeans      kommit     tillbaka     som     var     väldigt 
 populärt     under     90-talet/2000-talet     det     är     inte     lika     ofta     man     ser     skinny     jeans 
 bland     ungdomar     byxorna     är     mer     designade     att     sitta     lite     “pösigt,     alltså     att     de 
 inte     sitter     lika     tight     du     kan     hitta     jeans     på     monki     H&m. 

 Skor 
 Skorna     kan     vara     en     väldigt     viktig     del     av     “Outfiten”,     ett     par     skor     som     har     varit 
 populära     under     2020-2022     har     varit     jordan     1     Air     force     1     de     är     gjorda     för 
 sommaren,     under     vintern     är     de     mest     sålda     skorna     är     Uggs. 

 Väskor 
 Du     kan     bära     olika     slags     väskor     men     detta     är     bara     tips,     du     kan     bära     axelremsväska,     handväska     och 
 ryggsäckar.     Ett     par     trendiga     väskor 

 -  Zadig     voltaire     väska, 
 -  Tygväskor, 
 -  Axelremsväska, 
 -  handväskor. 

 Jackor 
 Populära     jackor     idag     är     lite     dyrare     är     moncler     jacka     samt     basic     arket     jacka.     Jeansjackor     är     också 
 väldigt     inne     och      kommer     vara     det     ett     bra     tag     nu.     H&M     säljer     även     bra     puffer     vinterjackor.     The 
 north     face     är     också     populärt.     korta     kappor,     men     även     “puffer     jackor”     som     till     exempel     the     north 
 face     puffer     jacka,     fjällräven     o.s.v. 

 Kjolar 
 Till     sommar     kan     du     bära     olika     kjolar     men     bara     om     du     är     bekväm     med       tips     på     kjolar 
 är,volangkjolar,     mini     kjolar,     kjolar     med     slits     och     jeanskjolar     du     kan     hitta     allt     detta     på     nästan     alla 
 butiker     som     till     exempel     H&m     och     arket. 

 Träningskläder 
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 Tips     på     gymkläder     kan     du     köpa     på     stronger     du     kan     ha     allt     från     tajta     leggings,     shorts     o.s.v     men     även 
 det     du     är     bekväm     i,     stronger     är     en     väldigt     bra     om     du     letar     efter     olika     träningskläder,     behöver     du     en 
 vattenflaska     kan     det     hittas     på     Flying     tiger,     Stadium     och     intersport.     Vill     du     ha     lite     dyrare     alternativ 
 finns     lululemon     då     de     har     väldigt     bra     kvalite,     men     det     finns     även     billigare     alternativ     som     H&m, 
 Stadium     och     monki. 

 Tröja     inför     vintern 
 Ett     par     bra     tjocktröjor     kan     du     hitta     på     arket,     Lindex,     kappahl     och     H&m.     Det     är     alltid     bra     att     ha     en 
 grå     hoodie/     sweatshirt     då     du     kan     ha     fler     outfits     i     med     olika     par     jeans     med     just     en     hoodie,     bra 
 färger     att     ha     är     vit,     svart     och     grått     och     då     kan     du     göra     fler     olika     plagg     med     just     en     hoodie. 

 Accessoarer 
 Det     kan     alltid     vara     bra     med     att     lägga     till     något     litet     till     ditt     plagg     du     kan     även     lägga     till     ett     par     ringar, 
 örhängen     och     halsband,     du     kan     hitta     olika     smycken     på     Edblad,     Zadig     voltaire.     Du     kan     även     lägga 
 till     en     fin     klocka     eller     ett     fot     smycket     till     sommarn. 

 Mode     för     tonårskillar     2022 

 Något     som     har     blivit     större     och     större     i     Sverige     men 
 framförallt     i     Stockholm     är     Stockholmsstilen.     Ett     bra 
 exempel     på     stockholmsstilen     är     bilden     till     höger. 
 Många     som     har     stockholmsstilen     äger     ofta     en     goorin     bros 
 keps     och     arigato     skor. 

 Det     finns     många     fördomar     om 
 Stockholmsstilen     och     för     vissa     är     det     en     stereotyp. 
 Dessa     fördomar     är     oftast     att     man     är     en     “oskön 
 östermalmare”.     Detta     är     såklart     inte     sant     och     det     finns 
 jätte     trevliga     människor     som     har     stockholmsstilen. 
 Några     vanliga     plagg     för     den     som     har     Stockholms     stil     är 
 linnebyxor     och     hoodies     med     dragkedja. 

 Skor 
 Skor     är     något     som     är     väldigt     viktigt     för     många     killar.     Men     det     finns     ju     väldigt     många     skor     att     välja 
 på     och     vissa     skor     är     vanligare     i     stockholmsstilen     och     vissa     är     vanligare     inom     streetwear. 
 Inom     Stockholmsstilen     så     är     Arigato     skor     en     av     de     vanligaste     skorna. 

 De     vanligaste     skor     man     ser      inom     många     stilar     är     nike     Air     Force     1,     oftast     helt     vita.     Air     force     1     har 
 varit     populärt     i     nästan     10     år     och     passar     till     många     olika     outfits,     både     inom     stockholmsstil     och 
 streetwear,     som     är     de     vanligaste     stilarna     i     Sverige. 

 Byxor 
 Byxor     är     något     som     har     ändrats     mycket     de     senaste     ären.     Från     tighta     jeans     till     stora     och     “baggy” 
 jeans.     Jeans     är     de     vanligaste     byxorna     men     det     finns     även     andra     sorter     av     byxor.     Ett     annat     exempel 
 är     cargobyxor     och     linnebyxor.     Linnebyxor     är     ett     vanligt     plagg     inom     Stockholmsstilen. 
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 T-shirt 
 T-shirts     kan     delas     in     i     två     grupper.     Graphic     t-shirts     och     enfärgade     t-shirts.     Det     finns     också     t-shirts 
 med     mönster     på     men     dessa     är     inte     så     populära     just     nu.     Enfärgade     t-shirts     är     precis     vad     det     låter, 
 t-shirts     med     en     färg.     Det     är     vanligt     att     ha     ganska     “tråkiga”     färger     som     till     exempel     vit,     svart     och     grå, 
 men     även     beigefärgade     t-shirts.     Graphic     t-shirts     är     t-shirts     med     tryck     på.     Trycken     är     ofta     ganska 
 stora     på     baksidan     eller     framsidan.     Vanliga     tryck     är     på     rappare     eller     ganska     slumpartade     bilder.     Det 
 betyder     att     det     kan     vara     lite     vad     som     helst. 

 Tjocktröjor/hoodies 
 Tjocktröjor     och     hoodies     är     ganska     likt     T-shirts,     antingen     enfärgade     eller     tryck     på.     Trycket     är     ofta 
 ett     märke     eller     någon     bild.     Oftast     är     det     neutrala     färger, 
 alltså     svart,     vit     och     grå. 

 Huvudbonad 
 Keps     är     den     vanligaste     huvudbonaden     i     Sverige. 
 Men     inom     skatestilen     är     det     vanligt     att     man     har     en     liten 
 mössa     som     man     brukar     kalla     för     beanie. 

 Accessoarer 
 Vissa     gillar     att     ha     ringar     och     mycket     halsband     medans     vissa     gillar     att     ha     det 
 simpelt     och     inga     smycken     alls.     Vissa     gillar     att     ha     en     liten     väska     runt     sig. 
 Tips     på     att     köpa     kläder,     både     kille     och     tjej. 

 -  Zalando 
 -  Monki 
 -  H&m 
 -  Lindex 
 -  Pull     &     bear 
 -  Kappahl 
 -  New     yorker 
 -  Weekday 
 -  Gina     Tricot 
 -  Stussy 
 -  Ar 
 -  More     money     more     love 
 -  Zadig 
 -  Zara 
 -  Nike 

 Hoppas     ni     kan     ta     användning     av     våra     tips! 
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 Mediapersonligheter     tystas     ner 

 Alexander     Chiang 
 Medier     har     blivit     en     stor     del     av     människors     liv.     Man     kan     nu     påverka     och     nå     andra     personer 
 på     större     plattformar.     Men     med     detta     så     har     det     blivit     stora     dispyter     om     vem     som     borde     få 
 använda     sociala     medier     och     de     stora     plattformar     som     kommer     med     dem.     Cancelkultur 
 (Eng:     Cancel     culture)     har     har     blivit     ett     större     och     större     ämne     inom     media.     Många 
 diskussioner     har     startats     om     huruvida     det     är     rätt     att     stänga     av     och     tysta     ner     folk     på     medier 
 på     grund     av     de     budskap     de     sprider. 

 Cancelkultur     är     ett     koncept     som     har     sen     2017     blivit     allt     större     och     fått     mer     uppmärksamhet. 
 Cancelkultur     kopplas     starkt     till     #MeToo-rörelsen.     Cancelkultur,     som     kallas     även     utfrysning     kultur, 
 definieras     som     den     “aktivism     som     syftar     till     att     personer     med     kontroversiella     åsikter     ska     berövas 
 sina     plattformar     för     att     föra     ut     dessa     åsikter”,     -Språkrådets     nyordslista     2020.       Cancelkultur     anses 
 även     som     en     form     av     politisk     korrekthet     och     berör     oftast     ämnen     som     “woke”-rörelsen. 

 Cancelkultur     har     nu     fått     skulden     för     många     media     personligheters     nedfall.     En     stor     del     av 
 Cancelkultur     är     att     ge     mer     makt     till     individen     för     att     kalla     ut     (“cancel:a”)     någon.     En     av     de     fall     av 
 Cancelkultur     som     fick     uppmärksamhet     under     sommaren     var     Johnny     Depp.     Johnny     Depp     var 
 avstängd     (“cancelled”)     från     många     av     sina     jobb     som     skådespelare,     varav     en     av     hans     mest     kända     var 
 rollen     som     Jack     Sparrow     i     “Pirates     of     Caribbean”-filmserien.     Johnny     Depp     var     anklagad     av     sin 
 ex-fru     Amber     Heard     för     inhemsk     misshandel.     Dessa     anklagelser     kom     ut     runt     tiden     då 
 #MeToo-rörelsen     var     i     full     fart     vilket     ledde     till     att     Johnny     Depp     snabbt     förlorade     många     av     sina 
 anställningar     och     stängdes     av     (“cancelleras”)     från     många     jobbtillfällen.     Under     sommaren     så     vann 
 dock     Johnny     Depp     en     rättstvist     mot     ex-frun     Amber     Heard     för     förtal. 

 Många     företag     (främst     underhållning     och     medier)     har     nu     börjat     avskeda     allt     fler     av     deras 
 representanter     eller     i     de     flesta     fall,     musiker     och     skådisar     för     att     inte     bli     bojkottade     (“cancellerade”). 
 Disney     avskedade     Gina     Carano     (skådespelerska     från     “The     Mandalorian”)     förra     året     efter     att     hon     la 
 ut     en     kontroversiell     “instagram     meme”.     Carano     gick     med     “The     Daily     Wire”     (ett     konservativt 
 mediebolag)     efter     hennes     avskedning     och     skådespelade     i     Daily     Wires:s     nya     film     “Terror     on     the 
 Prairie”. 
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 Det     finns     även     folk     som     menar     på     att     Cancelkultur     inte     finns     utan     är     ett     påhittat     koncept     och     en 
 konspiration.     Den     amerikanska     sångaren     Demi     Lovato     hävdade     till     “I     Weigh     Podcast”     att     hon     var 
 avstängd     (“cancelled”)     men     att     Cancelkultur     inte     är     riktigt.     Den     amerikanska     sångaren     ansåg     att 
 ingen     på     riktigt     var     avstängd     (“cancelled”)     eftersom     att     de     flesta     som     blivit     det     har     haft     fortsatt 
 framgång     och     vunnit     priser     efter     deras     avstängning     (“cancellation”).     Många     andra     kändisar     har 
 dock     hävdat     att     Cancelkultur     är     riktigt     och     ett     hot     mot     yttrandefriheten     på     medier     och     andra 
 plattformar. 

 Populära     spel 
 Ville     Hagberg 

 Av     alla     spel     som     barn     och     vuxna     spelar     i     dagens     läge     så     finns     det     några     spel     som     står     ut     något     extra. 
 Ut     av     alla     spel     man     spelar     så     finns     det     några     som     lämnar     kvar     ett     riktigt     intryck. 

 GTA:                                                         Subnautica     Original     (2014) 
 5     (2013)                                                                 Below     zero     (2019) 

 Sea     of     thieves     (2018) 
 TF2     (2007) 

 Metal     gear     solid: 
 1     (1998)                                                       Minecraft     (2012) 
 2     (2001)                                                       Pokemon     original     (1996) 
 3     (2012) 
 4     (2008) 
 5     (2015)                                                       Super     mario     bros     (1985) 
 Metal     gear     rising:     revengens     (2013) 
 Far     Cry:                                                        Little     Nightmares     original     (2017) 
 4     (2014)                                                         Pacman     (1980) 
 5     (2018) 

 Fallout: 
 original     (1997)                                              ARK     (2015) 
 fallout     New     Vegas     (  2010) 
 FNAF                                                          God     of     war     (  2018  ) 
 original     (2014) 
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 Jultema 
 Vi     går     mot     Jultomtens     tid 

 Holly     Herold     Öhman 
 Jultomten,     från     biskop     till     knubbig     gubbe.     Som     åker     runt     jorden     på     en     natt     med     sina     renar. 
 Allt     om     dagar     som     vi     firar     på. 

 LISTA     PÅ     10     SAKER     DU     INTE      VISSTE     OM     JULTOMTEN 

 1.  ODEN     KAN     VARA     FÖREGÅNGARE     TILL     JULTOMTEN 
 2.  ”SANTA     CLAUS”     KOMMER     FRÅN     ”SINTERKLAAS”     I     HOLLAND 
 3.  I     BÖRJAN     VAR     DET     INTE     JULTOMTEN     SOM     DELADE     UT     JULKLAPPARNA 
 4.  GÅRDSTOMTEN     HAR     BIDRAGIT     TILL     BILDEN     AV     JULTOMTEN 
 5.  VIKTOR     RYDBERG     OCH     JENNY     NYSTRÖM     SKAPADE     EN     POPULÄR     TOMTE 
 6.  DAGENS     TOMTE     ÄR     EN     HYBRID     AV     OLIKA     FIGURER 
 7.  COCA     COLA-TOMTENS     TECKNARE     HADE     SVENSKT/ÅLÄNDSKT     URSPRUNG 
 8.  TOMTEN     BOR     (KANSKE)     PÅ     NORDPOLEN,     GRÖNLAND     ELLER     I     ROVANIEMI 
 9.  PÅ     ISLAND     FINNS     13     JULTOMTAR 
 10.  JULTOMTEN     KALLAS     JULGUBBEN     PÅ     FINLANDSSVENSKA. 

 Jultomten     som     vi     känner     honom     är     en     glad,     knubbig     man     som     alltid     har     på     sig     en     röd     rock.     Men 
 jultomten     bara     100     år     sedan     var     inte     likada,     han     hade     svart     kappa     och     under     amerikas     inbördeskrig 
 (1861-     1865)     framställde     tidningen     Harper's     weekly     honom     som     en     liten     alf     liknande     man.     En 
 anledning     varför     jultomten     är     så     stor,     är     att     människor     har     upprepat     och     upprepat     sagor     om 
 honom.     Vi     tror     att     jultomtens     ursprung     är     biskopen     Sankt     Nikolaus     som     levde     i     turkiet     på 
 300-talet.     Det     finns     fler     legender     om     var     Sankt     Nikolaus     gjorde     under     sin     tid,     här     är     två     av     hans 
 gärningar.     “  Nikolaus     attribut     i     konsten     är     tre     kulor     som     enligt     en     legend     symboliserar     tre     mördade 
 studenter     som     han     genom     ett     mirakel     sägs     ha     uppväckt     till     liv.”  12 

 “Enligt     legenden     räddade     han     tre     fattiga     flickor     från     prostitution     genom     att     kasta     pengar     till     dem 
 genom     skorstenen.     Pengarna     landade     i     en     av     flickornas     strumpor     som     hängde     och     torkade     efter 

 12  Från     folkminnes     bloggen 
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 tvätten,     något     som     har     utvecklats     till     traditionen     av     att     lägga     presenter     i     julstrumpan.”  13  Därifrån 
 kommer     att     man     ger     presenter     i     strumpor. 

 Jultomten     kom     till     amerika     på     1600-talet     av     en     holländare.     Det     var     då     när     Holland     koloniserade 
 “Nya     Holland”,     som     idag     är     New     York.     Det     holländska     namnet     sinterklaas     ändrade     amerikanerna 
 till     Santa     Claus.     Men     jultomten     fick     sitt     stora     genombrott     av     den     stora     coca-cola     reklamen.     Under 
 1830-talet     fanns     coca-cola     jultomte     som     störst     och     så     utökade     walt     disney     company     media-     och 
 underhållning     koncern. 

 Till     Sverige     kom     jultomten     på     sent     1800-talet     och     då     var     den     en     tysk     kopia. 
 Jultomten     har     varit     med     på     många     olika     kampanjer,     år     1982     skickades     en     frågelista     ut     i     hela     sverige 
 och     många     äldre     kom     inte     ihåg     jultomten     från     sin     barndom.     Förutom     i     tidningar     och     på     reklamer. 
 En     av     de     kändaste     coca     cola     reklamerna     har     har     jultomten     på     sig     och     den     får     man     se     varje     jul. 

 Jultomten     åker     runt     jorden     på     en     natt     när     han     delar     ut     presenter     till     alla     snälla     barn.     Vi     vaknar     på 
 julafton     och     väntar     oss     paket.     Men     i     många     länder     får     dem     inga     paket.     För     vi     firar     en     dag     tidigare,     i 
 t.ex     storbritannien     så     firar     dem     på     juldagen     och     i     USA     är     det     samma     sak.     Vissa     länder     firar     till     och 
 med     tidigare     än     oss,     Tyskland     för     exempel.     Dem     firar     den     6     december,     då     det     är     Nikolausdagen. 
 För     cirka     300     år     sedan     bestämde     den     kristna     kyrkan     att     jesus     var     född     den     25     december.     Men     i 
 Norden     så     skilde     vi     oss     från     resten     av     världen     och     fortsatte     fira     på     den     24. 

 Jultomten     bor     på     Nordpolen.     Det     är     iallafall     vad     vi     lärde     oss     som     barn.     Skicka     din     önskelista     till 
 nordpolen     och     så     kommer     jultomten     ge     dig     de     du     önskar     dig.     Men     jultomten     kanske     inte     alls     bor 
 där.     Tecknaren     Thomas     Nast     ritade     jultomten     och     sa     att     den     kom     från     nordpolen     och     sen     dess     har 
 de     flesta     människor     börjat     tro     honom.     Fast     inte     alla     t.ex     danskar     och     finnar     tror     att     jultomten     bor 
 inom     landets     gränser. 

 Tomtens     åker     runt     jorden     på     en     natt     när     han     delar     ut     julklappar.     Han     tar     hjälp     av     hans     renar. 
 Jultomten     har     9     renar,     dem     heter     Dasher,     Dancer,     Prancer,     Vixen,     Comet,     Cupid,     Donner     och 
 Blitzen.     Den     nionde     heter     Rudolf.     Tomten     använder     inte     rudolf     när     han     åker     runt     jorden.     I     början 
 så     hade     två     av     renarna     andra     namn,     Donner     och     Blitzen     hette     från     början     Dunder     och     Blixten.     Det 
 finns     ingen     direkt     översättning     av     renarnas     namn     till     svenska,     men     i     den     amerikanska     dikten     ”A 
 Visit     from     St.     Nicholas”     som     har     översatts,     står     det  Dansa,     Valko,     Tassa,     Naiti,     Svansa,     Atja,     Nalla 
 och     Stjärna. 

 Årets     julklappar     från     1988-2021 
 Hedda     Ahlqvist     Hård 
 Vi     går     snart     in     i     December     och     du     kanske     börjar     fundera     på     vad     du     ska     ge     i     julklapp,     eller     så     har     du 
 ingen     aning     om     vad     du     ska     ge     och     behöver     lite     inspiration.     Perfekt!     För     jag     har     nämligen     listat     årets 
 julklappar,     från     år     1988     till     2021. 

 13  Från     historiska     media 
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 1988     -     Bakmaskinen 
 1989     -     Videokameran 
 1990     -     Woken 
 1991     -     CD-spelaren 
 1992     -     TV     -spelaren 
 1993     -     En     doft     (parfymen) 
 1994     -     Mobiltelefonen 
 1995     -     CD-skivan 
 1996     -     Internetpaketet 
 1997     -     Det     elektroniska     husdjuret 
 1998     -     Dataspelet 
 1999     -     Boken 
 2000     -     DVD-spelaren 
 2001     -     Verktyget 
 2002     -     Kokboken 
 2003     -     Mössan 
 2004     -     Den     platta     TV:n 
 2005     -     Pokersetet 
 2006     -     Ljudboken 
 2007     -     Gps-mottagaren 
 2008     -     En     upplevelse 
 2009     -     Spikmattan 
 2010     -     Surfplattan 
 2011     -     Den     färdigpackade     matkassen 
 2012     -     Hörlurarna 
 2013     -     Råsaftcentrifugen 
 2014     -     Aktivitetsarmbandet 
 2015     -     Robotdammsugaren 
 2016     -     VR-glasögonen 
 2017     -     Elcykeln 
 2018     -     Det     återvunna     plagget 
 2019     -     Mobillådan 
 2020     -     Stormköket 
 2021     -     Evenemangsbiljetten 

 Just     nu     så     är     det     lite     oklart     vad     årets     julklapp     2022     blir     men     det     är     troligt     att     det     till     exempel     blir 
 glödlampan,     ved     eller     värmeljus     med     tanke     på     de     höga     elpriserna. 
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 Årets     julklapp     2022 
 Holly     Herold     Öhman 
 Det     är     hemstickat. 
 I     år     ska     du     göra     något     till     dina     nära     och     kära     i     juletid.     Alla     kommer     att     älska     att     få     något 
 som     du     har     lagt     mycket     tid     på.     Det     är     bara     din     fantasi     som     står     i     vägen     av     dig     och     din     grej. 

 Lär     dig     om     julens     historia 
 Néala     Blondel     Luttrell 
 Under     de     första     åren     av     kristendomen     firade     man     inte     jul. 
 Julen     markerar     Jesu     Kristi     födelse     och     folk     var     förvirrade     över     när     Jesus     föddes.     Det     var     snarare 
 saturnalia     festivalen     som     firades     den     25     december     av     hedningarna     i     Rom     till     guden     Saturnus     ära. 
 Folk     brukade     samlas     för     att     utbyta     presenter,     festa     och     dekorera     träd.     Det     var     under     den     romerske 
 kejsaren     Konstantins     tid     när     julen     råkade     firas     den     25     december.     Många     tror     att     kejsar     Konstantin 
 gjorde     det     för     att     han     var     den     första     kristne     kejsaren.     Eftersom     firandet     redan     ägde     rum     den     25 
 december     i     saturnaliernas     namn,     menade     han     förmodligen     att     blanda     kristna     och     hedniska 
 traditioner.     Några     år     senare,     år     350     e.Kr.,     förklarade     påven     Julius     officiellt     att     Jesu     Kristi     födelse 
 skulle     firas     den     25     december     och     det     markerade     julen. 
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 Recept     på     godsaker     man     äter     i     december 
 Simon     Mendel 
 Detta     är     en     lista     över     recept     på     godsaker     man     äter     i     december,     det     kan     vara     till     julbordet, 
 nyårsfyrverkerierna     eller     chanukkian     (Chanukka,     en     judisk     högtid).     I     recepten     ingår     en     liten 
 föreskrift     till     recepten     som     beskriver     det     man     ska     baka,     en     lista     över     ingredienser     (tyvärr     är     inga     av 
 dessa     recept     laktosfritt),     en     lista     över     verktyg     (OBS:     recepten     kräver     att     man     har     händer,     kropp,     har 
 ett     huvud     och     kan     läsa)     samt     en     beskrivelse     på     hur     man     gör     dessa     recept. 

 Crème     brûlée 
 En     bakelse     man     ofta     äter     vid     nyårsbordet.     Med     en     knäckig     yta     av     bränt     socker     blir     denna     efterrätt 
 en     saftig     tillsats     till     tomtebloss     och     fyrverkerier     i     decembernatten. 

 Ingredienser     (för     8     portioner): 
 7     äggulor 
 En     vaniljstång 
 1     ½     dl     mjölk 
 5     dl     vispgrädde 
 1     ½     dl     strösocker 

 Ungefär     ½     msk     strösocker     per     portion     att     bränna 

 Verktyg: 
 En     djup     ugnsform 
 En     kastrull 
 En     bunke 
 8     små     portionsformar 
 En     gasbrännare 

 Hur     man     gör: 
 1.  Först     sätter     man     ugnen     på     150°     C     på     under     och     övervärme.     Sedan     tar     man     fram 

 vaniljstången     och     skär     den     på     längden. 
 2.  Man     gröper     ut     fröna     ur     vaniljstången     och     lägger     både     vaniljfröna     och     vaniljstången     i     en 

 kastrull,     tillsammans     med     mjölken     och     vispgrädden.     Man     låter     mjölkblandningen     koka     upp 
 och     sedan     svalna     av     i     ca     15     minuter,     under     denna     tid     tar     man     bort     vaniljstången. 

 3.  Medans     att     mjölkblandningen     svalnar     av     blandar     man     ihop     äggulorna     med     sockret     och 
 efter     att     mjölkblandningen     helt     har     svalnat     så     häller     man     i     mjölkblandningen     i 
 äggblandningen     och     blandar     ihop     dem. 

 4.  När     smeten     är     väl     blandad     så     finfördelar     man     den     i     portionsformarna.     Sedan     ställer     man 
 portionsformarna     i     ett     vattenbad     och     gräddar     dem     i     mitten     av     ugnen     i     ca     40     min.     Sedan     tar 
 du     ut     brûléerna     och     lägger     in     dem     i     kylen     så     att     de     kallnar. 
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 5.  Nu     är     brûléerna     klara,     när     du     ska     servera     dem     strör     du     över     sockret     över     de     brûléerna     du 
 ska     servera     och     ser     till     att     sockret     kommer     över     hela     ytan.     Sedan     bränner     du     sockret     med 
 en     gasbrännare     så     att     bakelsen     får     en     fin     gulbrun     färg. 

 Lussekatt     (Lussebullar) 
 En     klassiker     vid     julbordet.     En     gulfärgad     bulle     gjord     på     den     sällsynta     kryddan     saffran,     och     som     ofta 
 serveras     med     russin     i     bullhålen. 

 Ingredienser     (för     30     bullar): 
 2     paket     saffran,     ett     paket     väger     0,5     gram 
 50     g     jäst 
 175     g     smör     eller     margarin. 
 2     dl     socker 
 5     dl     mjölk 
 ½     tsk     salt 
 1     ½     liter     vetemjöl     (900     g) 
 Ägg     och     russin     till     garnering     och     pensling. 

 Verktyg: 
 Degbunke 
 Mortel 
 Kastrull 
 Bakduk 
 Ugn 
 Arbetsbänk 
 Degblandare,     bakmaskin     (Kan     användas,     behövs     inte,     man     kan     arbeta     för     hand     också). 
 Bakpensel, 

 Hur     man     gör: 
 1.  Du     börjar     med     att     smula     ner     jästen     i     bunken.     Sedan     så     stöter     du     saffranet     med     lite     av 

 sockret. 
 Efter     att     du     har     gjort     detta     smälter     du     matfettet     (Smör     eller     margarin)     i     en     kastrull.     Sedan     rör     du 
 ner     saffranet     i     matfettet     och     tillsätter     mjölken     efter     att     saffran     blandats.     Du     låter     blandningen     bli 
 ljummen     och     37°     C     varm. 

 2.  Rör     ut     jästen     i     lite     av     mjölkblandningen     (degspadet)     och     tillsätt     sedan     resten     av     degspadet, 
 socker     och     salt.     Sedan     arbetar     du     nästan     i     allt     vetemjöl,     antingen     i 
 degblandaren/bakmaskinen     och     då     tar     det     ca     5     min     innan     degen     är     färdigblandad.     Eller     så 
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 arbetar     du     i     mjölet     för     hand,     då     det     borde     ta     runt     10     min.     Nu     är     själva     degen     rätt     så     klar, 
 och     då     låter     du     den     jäsa     under     bakduk     i     30-45     min. 

 3.  När     degen     jäst     så     tar     du     upp     den     på     en     mjölad     arbetsbänk     och     tillsätter     eventuellt     resten     av 
 mjölet     och     arbetar     in     det     i     degen.     Nu     får     du     bestämma     vad     du     ska     baka     degen     till.     Ett     sätt 
 du     kan     göra     är     att     du     bakar     ut     degen     till     lussekatter,     genom     att     rulla     dem     i     små     S.     Du     kan 
 också     baka     ut     dem     till     flätor     och     längder. 

 4.  När     alla     längder,     flätor     eller/och     lussekatter     är     rullade     så     lägger     du     dem     på     plåtar     med 
 bakplåtspapper     och     låter     bullarna     ännu     en     gång     jäsa     under     bakduk,     också     i     30-45     min. 

 5.  Under     tiden     att     bullarna     jäser     så     sätter     du     på     ugnen     på     200°     C. 
 6.  Nu     ska     du     pensla     och     garnera     bullarna.     Då     penslar     du     bullarna     med     ägg,     (     Inget     skal,     det 

 gör     ingen     nytta     att     bara     trycka     ägget     mot     bullen     med     skalet     på),     och     trycker     i     russinen     i 
 hålen.     Sedan     gräddar     du     lussekatterna     i     mitten     av     ugnen     i     8-10     min.     Längderna     och     flätorna 
 gräddar     du     i     nedre     delen     av     ugnen     i     15-20     min.     Sedan     låter     du     bullarna     svalna     på     galler     och 
 är     därmed     klara     att     ätas. 

 Sofganyiots     (Vaniljmunkar) 
 En     efterrätt     som     brukar     ätas     vid     chanukkah,     en     judisk     högtid     som     är     som     judarnas     motsvarighet     till 
 jul.     En     saftig     munk     med     vaniljfyllning     och     ett     sockrigt     täcke. 

 Ungefär     2h     15     min 
 Ingredienser     (för     munkarna)     (     för     16     munkar) 
 50     g     rumsvarmt     smör 
 2     dl     mjölk 
 25     g     färsk     jäst 
 ½     dl     socker     +     extra     vid     rullning 
 1     krm     salt 
 ½     tsk     malen     kardemumma 
 5     ½     dl     vetemjöl 
 1     ägg 
 1     liter     neutral     olja     vid     fritering 
 4     dl     vaniljkräm     (     receptet     för      vaniljkrämen     kommer     senare) 

 Verktyg     (för     munkbaket) 
 Kastrull 
 Bakmaskin     eller     för     hand 
 Degbunke 
 Kniv 
 Plåt 
 Stekpanna 
 Ett     lock     nära 
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 Spritspåse     och     spritstyll 

 Hur     man     gör     vaniljmunkarna     (när     vaniljkrämen     kommer     in     i     recept,     gå     då     till     det     receptet): 
 1.  Du     börjar     med     att     ta     fram     smör     så     att     det     hinner     bli     rumsvarmt     och     värmer     sedan     mjölken 

 fingervarm     i     en     kastrull.     Häll     sedan     ner     mjölken     i     en     bunke. 
 2.  Nu     smular     du     ner     jästen     i     bunken     och     tillsätter     socker,     salt     och     kardemumma     och     rör     om      i 

 bunken     tills     att     jästen     löst     sig     helt.     Sedan     rör     du     ner     hälften     av     mjölet     och     tillsätter     ägget 
 innan     du     rör     ner     resten     av     mjölet.     Den     sista     ingrediensen     i     degen,     smöret     (som     vid     det     här 
 laget     borde     vara     rumstempererat),     rör     du     ner     sist     i     bunken. 

 3.  Nu     arbetar     du     degen     smidigt,     för     hand     då     det     tar     ca     10     min     eller     med     maskin     då     det     tar     5 
 min.     Sedan     låter     du     degen     jäsa     under     en     bakduk     i     30-40     min     så     att     den     växer     till     dubbel 
 storlek. 

 4.  Som     du     ser     så     liknar     detta     recept     lussekattens,     det     är     för     att     båda     har     liknande     struktur     och 
 att     båda     innehåller     jäst.     Jästen     gör     så     att     degen     jäser. 

 5.  När     degen     jäst     så     tar     du     upp     den     på     ett     mjölat     bakbord     och     delar     upp     den     i     16     delar.     Du 
 rullar     delarna     till     bollar     och     plattar     till     dem,     för     att     sedan     lägga     dem     på     en     mjölad     plåt     och 
 låter     dem     jäsa     i     ytterligare     30     min. 

 6.  Nu     ska     du     börja     fritera,     så     hetta     då     upp     oljan     i     stekpannan     till     ungefär     165°     C.     Häll     också     i 
 socker     på     ett     fat     eller     en     tallrik.     Ha     ett     lock     också     nära     till     hands,     ifall     oljan     börjar     brinna. 
 OBS:     häll     inte     på     vatten     om     det     börjar     brinna     i     stekpannan. 

 7.  Du     friterar     munkarna     i     omgångar,     och     låter     dem     friteras     ungefär     en     minut     per     sida.     När     en 
 munk     är     klar     låter     du     den     rinna     av     i     lite     hushållspapper     innan     du     doppar     och     rullar     dem     i 
 sockret.     När     alla     munkar     är     klara     så     är     det     dags     att     göra     vaniljkrämen. 

 8.  När     vaniljkrämen     är     klar     så     häller     du     i     den     i     en     spritspåse.     Stick     sedan     in     spritspåsen     i     sidan 
 på     munken     och     fyll     munken     med     vaniljkräm.     När     alla     är     ifyllda     så     är 
 munkarna/Sofganiyotsen     klara. 

 Ingredienser     (för     vaniljkrämen)     ungefär     6     -     7     dl,     bara     4     dl     behövs     till     receptet     för     16     munkar 
 1     vaniljstång 
 5     dl     mjölk 
 Ca     5     -     6     st     äggulor     (90)g 
 ca     ½     dl     majsstärkelse 
 1     dl     strösocker 
 20     g     rumsvarmt     smör 
 ½     krm     salt 

 Verktyg     (för     vaniljkrämen) 
 Visp     (Helst     ballongvisp) 
 2     Kastruller 
 Skärbräda 

 Hur     man     gör     vaniljkrämen: 
 1.  Du     börjar     med     att     dela     vaniljstången     på     längden     och     skrapar     ut     fröna.     Sedan     kokar     du     upp 

 vaniljfröna     och     vaniljstången     tillsammans     med     mjölken     och     ta     sedan     kastrullen     från     plattan 
 för     att     låta     blandningen     svalna     i     5-10     min. 

 2.  Lyft     också     upp     vaniljstången     från     mjölkblandningen.      Lägg     ut     smöret     på     ett     fat     för     att     göra 
 det     rumsvarmt. 
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 3.  Vispa     ihop     äggulorna,     stärkelsen     och     sockret     i     en     bunke     och     sila     därefter     ner 
 mjölkblandningen     i      smeten     innan     du     häller     den     i     en     ren     kastrull. 

 4.  Vispa     smeten     ständigt     medan     du     låter     den     koka     upp.     Koka     upp     krämen     ordentligt     så     att 
 den     tjocknar.     Vispa     hela     tiden.     När     vaniljkrämen     börjar     att     tjockna     häller     du     den     i     en     kall 
 skål 

 5.  Sedan     rör     du     i     smöret     och     tillsätt     till     sist     saltet.     Låt     vaniljkrämen     svalna.     Nu     är 
 vaniljkrämen     klar. 

 Pepparkakor     (Grundrecept) 
 När     jag     tänker     på     en     godsak     vid     jul,     så     är     det     första     jag     tänker     på     alltid     pepparkakor.     Den     mest 
 klassiska     julbakelsen.     En     kryddig     och     knaprig     kaka     med     stark     smak.     OBS:     degen     tar     mer     än     en     dag 
 att     göra,     degen     ska     låtas     stå     i     kyl     över     natten. 

 Ingredienser: 
 150     g     rumsvarmt     smör 
 2     ½     dl     strösocker 
 ½     dl     sirap 
 1     dl     vatten 
 ½     msk     malen     nejlika 
 ½     msk     malen     ingefära 
 1     msk     malen     kanel 
 1     tsk     stött     och     malen     kardemumma 
 ½     msk     bikarbonat 
 Ca     7     ½     dl     vetemjöl 

 Verktyg: 
 Bunke 
 Kyl 
 Ugn 
 Kavel     (till     bakning     och     formning) 
 Pepparkaksformar 
 Bakplåtspapper 
 Bakplåt 

 Hur     man     gör: 
 1.  Du     börjar     med     att     röra     ihop     det     rumsvarma     smöret,     sirapen     och     sockren     till     en     smidig 

 smet.     Du     tillsätter     sedan     vattnet,     därefter     kryddorna     och     bikarbonaten     och     till     sist     mjölet. 
 Baka     ihop     ingredienserna     till     en     smidig     smet,     och     låt     sedan     smeten     stå     i     kyl     under     natten. 
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 2.  Nu     är     degen     klar,     då     är     det     bara     att     kavla     degen     tunt     och     att     använda     formeŕna     för     att 
 trycka     ut     figurer     som     hjärtan,     grisar     och     små     pepparkaksgubbar.     Sätt     också     ugnen     på     225° 
 C.     När     alla     pepparkakor     är     klara     låter     du     dem     gräddas     i     ugnen     i     ca     5     min.     Sedan     är 
 pepparkakorna     klara. 

 Knäck 
 En     liten     bakelse     med     en     hård     substans     som     man     inte     kan     bita     i     utan     att     skada     tänderna.     En     vanlig 
 bakelse     vid     julklapparna     och     julkvällen. 

 Ingredienser     (för     50     st): 
 2     dl     vispgrädde 
 2     dl     ljus     sirap 
 2     dl     strösocker 

 Verktyg: 
 Bricka 
 Tjockbottnad     kastrull 
 Digital     kökstermometer 
 Knäckformar,     50     st 
 Kanna     med     liten     och     smal     pip,     behövs     inte 

 Hur     man     gör. 
 1.  Ställ     knäckformarna     på     en     bricka. 
 2.  Blanda     sedan     alla     ingredienser     i     den     vida,     tjockbottnade     kastrullen.     Låt     smeten     bli     ungefär 

 125°     C      och     låt     den     koka     kraftigt. 
 3.  Om     du     vill     att     knäcken     ska     vara     hårdare     så     kokar     du     den     till     en     högre     temperatur.     Vid     140 

 C°     är     dem     som     hårda     kolor     med     seg     mitt     i     och     vid     160     C°     är     knäckarna     karamellfasta. 
 4.  Om     du     inte     har     en     kökstermometer     kan     du     göra     ett     kulprov.     Då     lägger     du     en     bit     av     smeten 

 i     kallt     vatten.     Om     smeten     inte     löser     sig     utan     blir     till     en     hård     klump     så     är     smeten     klar. 
 Annars     inte. 

 5.  När     smeten     är     klar     så     lägger     du     den     snabbt     i     knäckformarna     så     att     dem     inte     stelnar     innan. 
 Nu     är     knäcken     klar. 

 Alla     recepten     är     testade     av     mig,     Simon     Mendel 
 Recepten     för     Crème     Brulée  Crème     brûlée     |     Recept     ICA.se  ,     Knäcken  Knäck     |     Recept     ICA.se  , 
 Vaniljmunkarna  Vaniljmunkar     |     Recept     ICA.se  och     Lussebullarna  Lussebullar     |     Recept     ICA.se  är 
 gjorda     av     ICA. 
 Vaniljkrämen  Klassisk     vaniljkräm     -     Lyckasmedmat.se  är     från     Lyckasmedmat.se. 
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 Pepparkaksreceptet  Pepparkakor,     grundrecept     |     Köket.se  är     taget     från     Köket.se 
 Smaklig     måltid. 

 Tre     resmål     att     resa     till     under     jullovet 
 Linn     Redeby 
 Om     ni     vill     åka     någonstans     nu     på     jullovet     eller     något     annat     jullov     längre     fram     så     finns     det     3     förslag 
 nedan     på     bra     ställen     att     åka     till     på     jullovet. 

 London 
 London     är     Englands     huvudstad     och     ligger     ca     2,5     timmar     med     flyg     från     Sverige. 
 På     vintern     är     det     väldigt     fint     där     men     det     är     väldigt     mycket     folk     där     dock. 
 Om     man     gillar     att     gå     runt     och     kolla     på     jul     butiker     och     fina     julpynt     är     det     ett     bra     land     att     åka     till. 
 Här     är     ett     exempel     på     hur     det     ser     ut     i     London     på     julen: 

 Hamburg 
 Hamburg     är     en     stad     i     Tyskland     och     det     är     en     väldigt     mysig     stad     att     vara     i     på     julen,     särskilt     på     deras 
 julmarknader.      På     marknaderna     kan     man     köpa     t.ex.     mat,     sötsaker,     julkulor     m.m.     Men     det     som     jag 
 skulle     säga     gör     det     bäst     är     julstämningen     de     har     på     marknaderna.     Det     är     så     fint     jul     dekorerat     och 
 härligt.     Det     tar     ca     1,5-2     timmar     att     flyga     till     Tyskland. 
 Här     är     ett     exempel     på     hur     det     ser     ut     på     en     julmarknad     i     Tyskland: 

 Las     playitas 
 Las     playitas     ligger     på     Kanarieöarna     och     är     ett     speciellt     hotell. 
 Hittills     är     det     bara     exempel     på     länder     som     är     kalla     och     julstämning,     nu     blir     det     förslag     på     ett 
 varmare     ställe     med     mindre     julstämning.      Las     playitas     är     ett     hotell     som     har     sport     som     tema,     de     har 
 pooler,     tennisbanor,     yoga     platser,     gym     och     mera.      Varje     dag     bokar     man     in     sig     på     olika     sporter     eller 
 bara     går     dit     (beroende     på     vad     det     är     du     vill     göra).     Det     flesta     sporterna     du     kan     tänka     dig     finns     där, 
 det     kanske     inte     låter     särskilt     kul     men     det     är     verkligen     det. 
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 En     bit     av     hotellet,     pool     och     mat     avdelningen     och     rum     i     bakgrunden: 

 Julklappstips 
 Mia     Goldberg,     Otto     Jensen      &     Maria     Yambela 
 Vi     börjar     närma     oss     jul     vilket     betyder     att     det     är     dags     att     skriva     önskelistor.     Har     du     någon 
 gång     känt     att     du     inte     har     någon     aning     på     vad     du     ska     önska     dig     och     det     slutar     med     att     du 
 bara     väljer     ut     några     saker?     Det     här     året     ska     det     ej     bli     så.     I     denna     text     kommer     du     få     olika 
 tips     och     förslag     på     julklappar     som     du     kan     köpa     till     familj,     vänner,     eller     dig     själv     i     alla 
 prisklasser 

 Många     tycker     att     det     kan     vara     väldigt     svårt     att     välja     ut     vad     man     ska     önska     sig,     vilket     kan     vara     väldigt 
 jobbigt     när     det     är     bara     2     veckor     kvar     till     jul     och     alla     presenter     måste     hinnas     köpa.     Därför     har     jag     ett 
 litet     kort     tips     till     alla     tonåringar,     du     som     är     i     tonåren     och     börjar     producera     lite     extra     mycket     svett 
 lukt     vilket     kan     va     jobbigt     för     dig     och     din     omgivning,     kan     önska     dig     :     Deodorant,     parfym     och     en 
 body     mist.     Detta     funkar     för     både     killar     och     tjejer     då     det     har     väckt     min     uppmärksamhet     att     det     kan 
 lukta     lite     i     klassrummen,     det     är     alltid     bra     att     vara     lite     fräsch. 

 Vi     har     också     frågat     elever      i     Maria     Elementar     vad     de     önskar     sig: 
 ●  Data 
 ●  Pengar 
 ●  Smink 
 ●  Väska 
 ●  Smycken 
 ●  Juicybyxor 
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 Utöver     detta     så     är     det     en     mycket     blandade     önskningar     beroende     på     vilken     klass     man     går     i     och     om 
 man     är     tjej     eller     kille. 

 Överkonsumering     under     julen 
 Holly     Herold     Öhman 
 Vi     har     festat     på     vintersolståndet     innan     ens     kristendomen     kom     till     Sverige.     Det     sägs     att     vi 
 drack     och     festade     mer     den     här     dagen     är     någon     annan     dag     på     året. 

 Det     är     ett     tecken     på     att     Sverige     har     konsumerat     i     juletid     i     flera     sekler. 
 Vår     konsumtion     beror     på: 

 ●  Att     vi     vill     ha     ett     liv     som     är     trevligt     och     omedelbart     välbefinnande. 
 ●  Det     är     också     ett     sätt     att     visa     vår     status. 

 Under     julen     år     2021     handlade     svenskarna     julklappar     för     21     miljarder     kronor.     Det     är     ungefär     3150 
 kr     per     person.     Det     är     samma     siffra     som     år     2020.     Hela     summan     där     allting     man     handlar     under     hela 
 december     räknas     in,     var     86,7     miljarder     kr. 

 Hur     påverkas     handeln     av     överkonsumtionen? 

 Julen     står     för     en     stor     det     av     butikernas     årliga     inkomst,     i     en     omröstning     så     tyckte     butikspersonal     att 
 julen     var     den     viktigaste     högtiden     inom     handeln.      Vi     har     börjat     köpa     mer     och     mer     julklappar     på 
 nätet.     Det     är     ungefär     6     personer     av     10     som     köper     någon     av     sina     presenter     på     nätet     och     1     av     6 
 köper     någon     av     sina     presenter     från     en     utländsk     hemsida.     Den     ökade     konsumtionen     på     nätet     ökar 
 inte     bara     konsumtionen     på     julen     utan     klimatet     påverkas     också     negativt     under     julen. 

 Konsumtionen     på     nätet     har     ökat     med     12%     de     senaste     sex     åren.     De     som     näthandlar     eller     e-handlar 
 är     mest     i     åldern     26-35     och     har     svarat     att     de     näthandlar     för     att     de     sparar     tid     genom     att     e-handla. 
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 För     de     flesta     företag     är     december     den     viktigaste     månaden     inom     försäljningen.     Det     är     då     de     får     in 
 10%     av     deras     hela     årsinkomst. 

 Under     december     månad     har     det     visat     sig     att     svenska     handlar     mest     leksaker,     böcker     och 
 heminredningen.      Black     Friday     eller     Black     week     som     den     nu     kallas,     bidrar     också     till 
 överkonsumtion.     I     år     infaller     black     week     vecka     47.     Det     är     i     november     men     många     kan     tänka     sig     att 
 köpa     julklappar     tidigt     innan     det     blir     kaos. 

 Efter     pandemin     ökade     omsättningen     i     december     men     framför     allt     i     november     med     hela     4     %. 
 (Omsättning     är     den     summa     pengar     som     ett     företag     får     in     under     ett     år.)     November     handeln     har 
 höjts     från     55     miljarder     till     74     miljarder     på     10     år.      December     är     fortfarande     den     månad     med     störst 
 omsättning. 

 Tänker     konsumenterna     på     klimatet     när     de     konsumerar?     4     av     10     tycker     att     hållbarhet     och     miljötänk 
 är     mycket     viktigt     inom     julklappköpande.      Andelen     kvinnor     som     tycker     att     miljöfrågan     är     viktig     är 
 43%     och     andelen     män     är     39%.     Men     sedan     år     2016     har     antalet     kvinnor     som     tycker     att     miljöfrågan     är 
 viktig     inom     konsumtionen     sjunkit     med     4%     och     höjts     med     6%     hos     männen. 
 När     vi     köper     julmat     hur     tänker     vi     då?     I     det     här     spektrumet     så     tycker     männen      att     det     är     viktigare     att 
 ha     miljömedvetenhet     än     kvinnorna. 

 Vad     är     viktigast     för     dig,     för     att     skapa     en     riktig     jul? 
 Dem     flesta     tycker     att     vänner     och     familj     är     det     allra     viktigaste     under     julen     men     lite     mindre     än     50% 
 tycker     att     maten     är     det     allra     viktigaste.     Maten     bidrar     också     till     överkonsumtionen 
 Det     här     är     den     mat     som     såldes     mest     under     december     2020. 

 ●  JULSKINKA 
 ●  CHOKLADKONFEKTYR 
 ●  FISK     &     SKALDJUR 
 ●  KONSERVERA     FISK     &     SKALDJUR 
 ●  NÖTTER 
 ●  DESSERTOST 
 ●  MAJONNÄS     SALLADER 
 ●  SYLTA 

 Jämfört     med     en     normal     vecka     ökade     julskinka     försäljningen     med     800%     Redan     i     november     börjar 
 folk     köpa/beställa     sina     julskinkor. 
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 Jullåtar     för     att     få     fram     Julkänslan 
 Alexander     Sonesson 
 Julen     är     härlig     tid     för     alla     i     hela     världen.     Den     varma     choklad,     filmerna     och     speciellt     låtarna. 
 Jag     har     kommit     fram     till     10     låter     som     får     fram     den     riktiga     julkänsla. 

 1.  Last     Christmas  Av     Wham! 
 2.  All     I     want     for     Christmas     is     you  Av     Mariah     Carey 
 3.  Rockin     around     Christmas     Tree  Av     Brenda     Lee 
 4.  Jingle     Bells  Av     Frank     Sinatra 
 5.  Let     It     Snow!     Let     it     Snow!     Let     it     Snow!  Av     Dean     Martin 
 6.  It's     the     most     wonderful     time     of     the     year  Av     Andy     Williams 
 7.  Santa     Tell     Me  Av     Ariana     Grande 
 8.  It's     beginning     to     look     alot     like     Christmas  Av     Michael  Bublé 
 9.  Rudolph     The     Red-Nosed     Reindeer  Av     Dean     Martin 
 10.  Feliz     Navidad  Av     José     Feliciano 

 Julaktiviteter 
 Safia     Madloum 
 I     denna     text     kommer     jag     berätta     om     olika     julaktiviteter     man     kan     göra     under     vintern.     Den 
 hära     texten     kan     passa     dig     som     vill     njuta     av     stockhoms     livet     i     juletider. 

 Det     finns     mycket     att     göra     i     Stockholm     under     vintertid     men     en     sak     man     kan     lägga     märket     till     är 
 julmarknaden     i     gamla     stan.     Gamla     stans     julmarknad     startades     år     1915     men     har     kvar     traditioner     sen 
 1300-talet.     De     som     styr     julmarknaden     just     nu     är     Stockholms-Gillet     och     det     har     nu     gjort     det     i     över 
 100     år.     På     julmarknaden     kan     du     hitta     allt     ifrån     fina     hantverk,     ljus,     olika     delikatesser,     glögg,     kaffe 
 samt     varm     choklad     och     mycket     annat,     men     en     sak     kan     jag     garantera,     det     är     en     härlig     julstämning. 

 En     annan     sak     du     kan     göra     är     att     åka     skridskor     i     kungsträdgården.     Det     är     en     härlig     skridskobana     där 
 barn,     ungdomar     och     vuxna     åker     skridskor     på     vintern.     Skridskobanan     brukar     ha     öppet     från     och 
 med     november     månad     till     och     med     mars     månad     men     det     beror     även     på     vädret.     Om     man     inte     har 
 egna     skridskor     med     sig     så     kan     man     hyra     dem     på     plats     för     ungefär     30     kronor     per     barn     och     ungdom 
 men     för     vuxna     70     kronor.     Efter     man     är     klar     med     skridskoåkningen     kan     man     gå     till     ett     cafe     i 
 närområdet     och     köpa     varm     choklad.     En     sak     till     man     inte     ska     glömma     är     att     kolla     på     är     Nks 
 julskyltning     som     dom     har     under     vintern. 

 Nu     tar     vi     oss     vidare     till     djurgården     och     det     jag     tänkte     berätta     om     är     gröna     lund.     Gröna     lund     har 
 numera     inte     bara     öppet     på     sommaren     men     även     på     vintern.     Tyvärr     är     inte     alla     attraktioner     öppna 
 såsom     tornen,     men     det     finns     mycket     annat     man     kan     åka.     De     har     byggt     en     pulkabacke     som     är     en 
 nyhet     och     det     är     väldigt     mysigt     där     pga     att     de     har     dekorerat     hela     nöjesparken.     Priset     för     att     gå     in     i 
 nöjesparken     kostar     mellan     325-445     kronor     per     person. 

 På     tal     om     julmarknader     finns     det     även     en     julmarknad     på     skansen.     Skansens     julmarknad     har     varit 
 öppen     sen     1903     varje     år.     Där     kan     du     kolla     lite     närmare     på     hur     hantverkare     jobbar     och     hur     deras 
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 arbete     går     till.     På     julmarknaden     kan     du     köpa     juldekorationer,     julmat     och     mycket     julgodis.     Du     kan 
 även     hitta     traditionella     svenska     maträtter     man     har     under     julen. 

 Pyssel 

 Holly     Herold     Öhman 
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