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Hur många tänder
har en gädda?

Kul med Tiktok
som jobb!

Minska matsvinnet!
Baka en kaka
sanningen om

IJWTBC-Victors
mobil

Häng med till

Så får du
råd med mer

LILLA AKTUELLT

GODIS

Värd e
KOLL

GISSA!

Vad är dyrast?

En retroklassiker eller trendbilen nummer ett?
Lyckoslanten har hittat två hajpade bilar – men vilken är dyrast?
Svaret hittar du på sidan 22.

GRÖN 42-ÅRING

Saab 96 är en bästsäljande svensk
personbil tillverkad av biltillverkaren
Saab under åren 1960–1980.
Tidigare i år såldes en helt oanvänd
metallicgrön Saab 96 från 1979 på
auktion. För hur mycket?

ELBILARNAS ELBIL

Allt fler väljer att köpa elbil och Tesla är
det mest kända elbilsmärket, delvis tack
vare företagets ägare Elon Musk.
Alla vet att bilar är dyra, men
vad tror du att en ny
Tesla Model 3
kostar?
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Välkommen
TILL LYCKOSLANTEN

LÄRARE, SE HIT!

Du vet väl att det finns en lärarhandledning till varje nummer av
Lyckoslanten? Den levereras till
alla mellanstadieskolor
och finns även på
lyckoslanten.se.

Välkommen till
Lyckoslantens höstnummer!
HÄR FÅR DU MÖTA favoriter
som IJustWantToBeCools
Victor Beer (som vill slösa mer!)
och p
 rogramledarna från Lilla
Aktuellt. Men vi pratar också om
vad man gör när månadspengen
inte räcker till. Där har jag ett
supertips oavsett ålder: sälj
prylar på loppis!
VISSTE DU ATT en genomsnitt-

lig familj i Sverige har prylar de
inte använder till ett värde av
20 000–25 000 kronor? Det är
inte klokt när man tänker på det!
Att sälja av sakerna på loppis är
kul, bra för miljön – och dess-
utom får man mer plats hemma.
Som extra bonus blir någon

 nnan glad för sakerna ni själva
a
inte använder.
När jag var skolelev hade vi
loppis många gånger för att ha
råd med skolresor och klass-
fester. Vi bakade också bullar
som vi sålde för att locka folk att
komma till just vårt loppisbord.

FINNS NÅGON NACKDEL? Tja,
ibland kan man rensa ut lite för
mycket i ren iver. När jag slutade
med hockey sålde jag mina
hockeyprylar. I dag ångrar jag det
lite grann. Det hade ändå varit
kul att ha kvar plockhandsken
och klubbhandsken som minne.
Vad skulle du vilja sälja?

.
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 opulära karaktären
Thor är serieföretaget
Marvels version av åskguden Tor.
lF
 lera filmer har gjorts om honom,
bland annat Thor: Love and Thunder,
som hade premiär i somras.
l I alla filmerna spelas Thor av den
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Lizette och Nora

”VI HAR VÄRLDENS
BÄSTA JOBB”
Att hänga på Tiktok ingår i deras arbete och
de når upp till en halv miljon mellanstadieelever i veckan.
Vi besökte Lizette och Nora en
vanlig dag på Lilla Aktuellt.
TEXT: TERRI HERRERA FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

ÅR 1993 VAR ett speciellt år.
Då hade Lilla Aktuellt premiär.
Och då föddes även Lizette Edfeldt, som är programledare för
Lilla Aktuellt skola och är den
som syns mest på programmets
Tiktok-konto.
– Jag kollade på Lilla Aktuellt
när jag var liten och drömde om
att få jobba där, säger Lizette.
Så när hon var nästan klar
med journaliststudierna sökte
hon praktik på programmet –
och har blivit kvar sedan dess.
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Att jobba på Lilla Aktuellt var
även drömjobbet för reportern
Nora Fazel Abdollatif.
– Det var den enda arbetsplats jag ville till. Jag har jobbat
med barn och unga sedan jag
var 17 år och jag är dessutom
väldigt samhällsintresserad. Slår
man ihop de två så blir det Lilla
Aktuellt – och jag har älskat att
vara här sedan första dagen.
Bästa och viktigaste jobbet hittills för Nora var när hon t räffade
fyra barn från Afghanistan som

just hade flytt till Sverige. Hon
kom själv hit som flykting från
Iran.
– Det var något i mig som
väcktes. Det var också så stort
att få prata med de här barnen
om vad de varit med om, och
vad de tänkte och hoppades på.
Jag kommer aldrig att glömma
dem.
LILLA AKTUELLT sänds från
tv-huset i Stockholm, som är så
stort att man kan gå vilse
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Välkommen in
i studion!

NORA FAZEL
ABDOLLATIF
27 år, reporter

LIZETTE EDFELDT

29 år, programledare
och Tiktok-ansvarig

ellt
Lilla aktu rsta gången
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Lizette och
Nora har väldigt
roligt på jobbet
– även om det är
allvarliga ämnen
ibland.

i de långa korridorerna – Nora
gjorde faktiskt det första veckan
på jobbet.
På redaktionen jobbar ungefär 25 personer – r eportrar,
filmfotografer och projektledare. Så många krävs för
att skapa genomtänkta
program varje vardag, och de
lägger dessutom upp korta klipp
både på sajten och på Tiktok.
Mycket spelas in i ett pyttelitet
rum ( japp, vi kikade så klart in).
Egentligen skiljer programmet
sig inte särskilt mycket från
”vuxen-nyheter”. Man rapporterar om, och f örklarar, stora nyhetshändelser. Men man fokuserar mer på nyheter som berör
barn och unga, saker som händer
i skolvärlden till exempel.
– Och så väljer vi ämnen som
intresserar våra tittare, som

Aktuellt och det skickades
in rekordmånga inlägg till
programmets chatt: 65 000
stycken på en vecka ! Det
visar att barn behöver ha en
plats där de kan hitta tydlig
information och ställa frågor,
menar Nora och Lizette.
spel eller rykten på
sociala medier. Det är något
man inte pratar lika mycket om
i program för vuxna, säger Lizette
Edfeldt.
Finns det någon nyhet som är
för läskig för att berätta om?
– Nej, allt handlar om hur
man berättar om det. Är det
läskigt är det nog också viktigt,
säger Nora.
När kriget i Ukraina bröt ut
tittade extra många barn på Lilla

IBLAND VÄNTAR de med en
nyhet för att hinna förklara på
ett bättre sätt.
– Att vara snabb är inte alltid
det bästa, utan vi satsar hellre
på att det ska vara tydligt och
genomtänkt, säger Lizette.
De senaste åren har Lilla Aktuellt börjat synas mer på Tiktok
och de har i dag över 280 000
följare. Lizette är ansvarig för
Tiktok-kontot, både för att publicera inlägg och hålla kontakten
med tittarna – men också för

få nyhetskoll
LILLA AKTUELLT på TikTok

har drygt 280 000
följare och gör
korta klipp varje
dag om olika nyheter. Det gör dem
till ett av Sveriges
största konton bland
nyhetsmedier.
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JUNIORNYHETERNA

på Sveriges Radio gör
korta nyheter v arje
dag speciellt för
dig som är 9–13 år
plus en s pecialpodd
varje vecka. Podden
kan handla om allt
från skjutningar till
Eurovision. Läs mer:
sverigesradio.se/juniornyheterna

SVD JUNIOR är

Sveriges största
nyhetstidning för barn.
Tidningen kommer ut
en gång i veckan och
vänder sig till barn i
mellanstadieåldern. Det kostar
pengar att prenumerera men
du kan läsa en del artiklar på:
svd.se/junior
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VI MÖTER: LIZETTE OCH NORA

BLI PROFFS PÅ
KÄLLKRITIK

Lizette beskriver sig
att följa vad som händer på
själv som en ensam och
plattformen.
vilsen mellanstadieelev.
– Tanken är att vara
Hennes ensamstående
en trygg källa i tittar1. KOLLA KÄLLAN!
Var kommer bilden eller texten ifrån?
mamma led av psynas liv och att vara där
Känner du igen avsändaren?
kiska problem och de
barn och unga är – de
2. HAR NÅGRA SERIÖSA MEDIER SKRIVIT NÅGOT?
hade inga pengar.
kan tagga oss
Har någon av de stora medierna (som Aftonbladet,
– Därför blev det
i klipp de ser och
Sveriges Radio, DN, SVT och Expressen) skrivit eller
superviktigt för mig
fråga om det är på
pratat om händelsen? Om inte ökar risken att det är ett
rykte.
att vara kul, ha bra
riktigt eller fejk, säger
3. HAR BILDEN PUBLICERATS FÖRR?
betyg och att allt skulle
Lizette.
Man kan bildsöka på Google och se om en bild
se perfekt ut på ytan.
tidigare har publicerats – och när. Till exempel
Skolan
var livsviktig för
JUST KÄLLKRITIK är
visade Lilla Aktuellt hur en ”explosion i
mig
–
det
var min chans till
något redaktionen arbetar
Ukraina” egentligen hade skett i
ett annat liv. Samtidigt var
mycket med. Nyligen fick de
Libanon för flera år sedan.
det ensamt att ingen såg hur jag
priset Det gyllene förstoringsglahade det, säger Lizette och får
set för sitt arbete med källkritik,
tårar i ögonen.
både när de berättar nyheter och
tyst, koncentrera mig och göra
Redan då ville hon jobba med
när de lär tittarna hur man ska
som jag blev tillsagd. Och det var journalistik och prata om frågor
se vad som är sant eller falskt.
väldigt jobbigt, samtidigt som
som demokrati, barnfattigdom
– Vi har arbetat mycket med
jag tyckte att skolan var kul.
och betygshets. Ämnen som låg
det under Ukrainakriget där vi
Många år senare fick Nora
nära hennes egen verklighet.
kollat upp olika rykten och klipp.
diagnosen adhd och så fort
Både Nora och Lizette anDessutom har vi på Tiktok eller
hon fick hjälp blev situationen
vänder sina egna erfarenheter i
i vanliga inslag redovisat hur
mycket bättre.
jobbet.
vi kommit fram till resultatet,
– Det visade sig att jag visst
– Vi har nog en extra förståsäger Nora.
kan
göra
saker.
Man
kan
vara
else för att alla inte är lika, säger
Både Nora och Lizette tycker
smart och okoncentrerad på
Lizette.
att det är superlyxigt att få ägna
samma gång. Jag är inte hoppsina dagar åt att träffa – och
lös.
Vad skulle ni säga är de frågor
chatta med – så många barn
som engagerar barn just nu?
och unga. Och de minns själva
Tror du att dina lärare är
– Vi får mest frågor om tunga
tydligt hur det var att gå på
förvånade nu när du jobbar
ämnen som krig och pandemin.
mellanstadiet.
på Lilla Aktuellt?
Sådant som vuxna också bryr sig
– Jag var nog världens
– Ja! Det var nog ingen som
om. Barn vill bli tagna på allvar
jobbigaste elev – vilket många lä– och vi tar dem på allvar, säger
rare också påpekade, säger Nora. trodde att jag ens skulle ha ett
jobb,
säger
Nora.
Jag hade svårt att sitta still, vara
Nora Fazel Abdollatif.

.

KP är
Sveriges
äldsta
tidning för
barn – den är
faktiskt 130
år gammal. Tidningen kommer ut
var tredje vecka och handlar om
allt från känslor till nyheter och lite
trams. Läs mer: kpwebben.se
03 2022
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KP JUNIOR – varje

lördag i morgontidningen DN har
KP ett uppslag med
aktuella ämnen kring
kultur, miljö, skola –
och mycket mer.

P3 NYHETER på
Instagram vänder sig
egentligen till tonåringar
och unga vuxna, men har
nyhetsuppdateringar om
allt från kändisskvaller till
politik.

@JURIDIKSAM:

Juriststudenten
Sam Darvish har ett
stort TikTok-konto
där han pratar
om bland annat
juridik och aktuella
händelser i sam-
hället på ett sätt
som alla kan förstå.
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orden

RUNT

VÄRLDSBRA

PLANER!
Någon vill bo på stranden, en
annan i djungeln och en tredje
satsa på dans i storstan…
Vi frågade fyra barn i tre världsdelar om deras framtidsplaner.
TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
FOTON PRIVATA

IVAN,

SANTA MARTA:
Hur vill du leva när
du blir stor?

– När jag blir
stor så vill jag
fortsätta bo på
samma ställe: i
min by som tillhör
Kogistammen,
i djungeln
och i bergen. 

Varför?

– Jag vill bo
här för att jag har
hela min familj
här – mamma,
pappa, syskon och
mormor.

Vad vill du jobba
med när du blir
stor?

Namn:

Ivan
Bolaño.
Ålder: 12 år.
Familj: Mamma, pappa,
fem bröder
och en syster.
Bor: I Sierra
Nevadabergen i
Santa Marta,
Colombia.

Intressen:

Fotboll, spela
på telefonen,
och simma.

– I framtiden vill
jag jobba med min
pappa. Han jobbar
med machete, han plockar en
frukt som heter yuka, sedan
rengör han den och säljer den.

Vilka vill du bo med?

– Jag vill ha en egen familj
i framtiden. Jag vill inte ha så
många barn som mina föräldrar
har, men kanske tre.
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TOBEY, SAMIE TOWN:
Hur vill du leva när du blir stor?

– Jag vill ha en egen familj och vill
inte bo kvar med mina föräldrar när
jag blir vuxen.

Varför inte?

– Jag tror att jag kommer att få
svårt att uppnå mina mål om jag bor
med dem, för då har de kontroll över
mig. Jag vill ha egna barn och en fru.

Vad vill du jobba med när du blir
stor?

Namn: Tobey
Jr Nimely.

Ålder: 12 år.
Familj: Mamma
och pappa.

Bor: I Samie Town,
Liberia.

Intressen: Sport, IT,

att läsa och hänga
med vänner.

– När jag blir stor vill jag bli
IT-specialist och grafisk designer. IT
och design är min passion, så därför vill jag ha det som
jobb. Jag älskar att hålla på med det!

Vilka vill du bo med?

– Förutom min egna familj så vill jag bo med några djur,
jag älskar djur. H
 undar är favoriten.

LYCKOSLANTEN 03 2022

LILLESTRAND

WIEN

SAMIE TOWN
SANTA
MARTA

Namn:

AMANDA,

Amanda
Kårstad.
Ålder: 13 år.
Familj: Mamma,
pappa och storebror.
Bor: I Lillestrand
utanför Oslo,
Norge.
Intressen: Dans
och handboll.

LILLESTRAND:

WIEN:

Hur vill du leva när du blir
stor?

– I en hydda på
stranden.

Varför vill du det?

– Då kan jag simma
när jag vill och dessutom
kommer jag att ha en fin
utsikt över havet. Jag gillar
att simma.

Vad vill du jobba med när
du blir stor?

– Jag drömmer om att
bli veterinär.

Vilka vill du bo med?

Namn: Johanna
Hochedlinger.

Ålder: 9 år.
Familj: Mamma,

pappa, två
storebröder
och en lillebror,
morfar och farfar, mormor, en
massa kusiner,
mostrar, fastrar
och morbröder
och farbröder…
Bor: I Wien,
Österrike.

LYCKOSLANTEN

Varför?

– Jag älskar att dansa, och kan inte
tänka mig en tillvaro där jag inte får
göra det.

Vad vill du jobba med?

– Jag vill bli dansare och
danslärare. Jag vill ha man
och barn, men bara så
länge jag får ägna mig
åt det jag älskar.

Intressen:
Tennis, scouter-

na, gymnastik
– Med alla mina
och att cykla.
kompisar, för då kommer
jag alltid ha någon att
prata med. Och med en massa djur, så
många husdjur som det bara är möjligt!

03 2022

– Egentligen spelar det
ingen roll var jag bor. Det
viktiga är att jag får bo
någonstans där det finns
dansställen i närheten. Därför behöver jag
bo i en stad.
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JOHANNA,

Hur vill du leva när du blir
stor?
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VI GJ

ORDE

I år är det valår. Ebba
och Sofia har dragit
nytta av det för att
ställa krav på lokal
politiker.

”VI PÅVERKAR
POLITIKERNA”
Ebba Jarnulf och Linnea Ahrenby sätter
press på de som bestämmer. För tjejerna har
det blivit en hobby att försöka få förändringar
i vardagen genom att mejla olika myndigheter
och politiker.
TEXT LINA NORMAN FOTO PERNILLA WAHLMAN

ED AN JARNULF var
R
tio år kontaktade hon Gävle
NÄR EBBA

 ommun, där hon bor, om en
k
lekplats på skolgården som hon
var missnöjd med.
– Jag och en kompis klagade
och min farfar sa ”Mejla
kommunen!”, berättar Ebba. Jag
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visste inte att man kunde göra
det, men farfar hjälpte oss och vi
fick svar ganska snabbt.
Efter det blev Ebba och
hennes kompis inbjudna till
ett möte där de fick presentera
sin idé; en hinderbana på skol-
gården, och senare samma år
blev förslaget verklighet.

– Det var roligt, säger
Ebba. Jag vet inte om jag
och Linnea hade hållit
på och mejlat så som
vi gör i dag om jag
inte hade fått svar
den gången.
FÖR EBBA OCH
GÄVLE
KLASSKOMPISEN
Linnea Ahrenby
har det blivit lite
av en hobby att
kontakta politiker
och myndigheter
om frågor de tycker
känns viktiga i vardagen. Senast handlade det
om surfplattor i skolan.
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E bbas oc h Li nne as 3 ti ps
TILL DEN SOM VILL
FÖRSÖKA PÅVERKA

1. SKRIV ETT MEJL med en lockande
rubrik i ämnesraden, för att få
mottagaren att öppna mejlet.

2. TÄNK PÅ HUR du formulerar dig.
Skriv på ett bra sätt och försök få det
att låta viktigt.
3. OM DU INTE FÅR SVAR

– mejla igen eller leta efter någon
annan att kontakta.

– Vi vill ha surfplattor, som
åttorna och niorna, förklarar
Linnea. De laptops vi har är
klumpiga att gå runt med
och ibland behöver vi fota
det lärarna skrivit på white-
boarden, vilket inte funkar
med datorerna.
– Först mejlade vi riksdagen,
säger Ebba. De svarade att vi
skulle mejla kommunpolitikerna. De i sin tur sa att vi skulle
ta det med skolan, som sa att vi
skulle kontakta politikerna.
NÅGRA SURFPLATTOR har
klassen inte fått men Ebba och
Linnea konstaterar att det ändå
känns kul att försöka förändra.

03 2022
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– Vissa svarar väldigt peppande när vi mejlar, berättar Ebba.
Några har skrivit ”Kul idé, vi har
inte hand om det här men vänd
er till…”. Det känns bra – även
om vi inte alltid lyckas få till
någon förändring.
EFTERSOM EBBA och Linnea
inte är tillräckligt gamla
för att rösta menar de att
mejlandet till politiker är ett
bra sätt att göra sin röst hörd.
I ämnesraden skriver de alltid
”VIKTIGT”.
– Med stora bokstäver för att
locka, säger Linnea.
– Då öppnar de, tänker vi,
fortsätter Ebba. Sedan skriver

vi en argumenterande text: ”För
det första… för det andra…”
Linnea berättar att de även
mejlat olika myndigheter och
arbetsplatser för att ordna
intressanta studiebesök, något
som de tycker att skolan lyckats
sisådär med.
– Då fixar vi det själva, säger
Linnea. Vi har bland annat
kontaktat försvarsmakten,
ambulansen och polisen.
– De flesta har svarat
och vi hoppas få komma till
ambulanssjukvården snart,
säger Ebba. Även landshövdingen skrev att vi är
välkomna till Gävle slott på
studiebesök.

.
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Veckopengs

SKOLAN

BÄSTA
BUDGETTIPSEN!

Just nu blir många varor dyrare
och det behövs en del tricks för att få
pengarna att räcka. Vi tipsar hur du kan göra.
TEXT: TERRI HERRERA ENKÄT: SANDRA RINGDAHL ILLUSTRATIONER: REBECCA ELFAST

REDAN I FÖRRA NUMRET av
Lyckoslanten skrev vi om inflation, alltså att pengar förlorar
värde eftersom en massa saker
plötsligt blir dyrare. Just nu
är det inflation i en stor del av
världen. Det innebär att du inte
har råd att köpa lika mycket för
din vecko- eller månadspeng
som du kunde för ett par år
sedan. Några saker som har
ökat i pris är kläder, pizza,
biobiljetter, glass och godis.
– Nästan allt blir dyrare just
nu, säger Arturo Arques, som är
chefredaktör för Lyckoslanten.
Det betyder att man måste prio-

ritera hårdare och fundera ännu
Sedan bemer på vad man köper och fram- höver man
för allt hur man köper det.
så klart funTa glass till exempel. En glass dera på vad
Arturo
man handlar.
är förmodligen dyrast på ett lyxigt glasskafé, ganska dyr om du
Om du köper läsk
eller godis två dagar i veckan
handlar den i kiosken, och inte
kommer inte veckopengen att
så dyr alls om ni går ihop och
räcka långt alls, påpekar Arturo.
köper storpack i en vanlig matbutik. Samma sak gäller godis.
– En påse bilar kan kosta
MEN OM ALLT blir dyrare så
dubbelt så mycket i kiosken som
kanske man ska förhandla upp
i en lågprisbutik. Så om man
veckopengen?
börjar planera sina inköp
– Nja. Vuxna
an
m
lite bättre så kanske
drabbas
ännu
an
...och så k
man inte märker av att
h

årdare
av
inflapå loppis!
a
lj
sä
saker har blivit dyrare.
tionen. Bostadslån,

FÅ PENGARNA ATT RÄCKA

1

JÄMFÖR PRISER

Mycket av det som barn
köper (som fika, godis,
läsk) varierar jättemycket i pris
beroende på var du handlar. Här
finns mycket pengar att spara!

12

2

JOBBA EXTRA

Om du inte kan få högre
vecko- eller månadspeng
får du tänka nytt. Kanske kan du få
en extrapeng om du är hundvakt,
klipper gräsmattan hos farfar eller
tvättar bilen?

3

HÅLL KOLL

Skriv ner vad du handlar,
ladda ner en app som håller
koll på köpen – eller gå igenom ditt
kontoutdrag (om du har eget bankkonto) med en vuxen. Då upptäcker
man ofta alla onödiga småköp.

LYCKOSLANTEN 03 2022

Vilket är ditt s?
ip
bästa budgett
KIAN LINDBÄCK

11 ÅR, FÖLENE

– Jag brukar kolla och jämföra priser så
att man inte köper något som är dyrt. Man
kan också storhandla i stället för att handla
lite varje dag. Om man har fått pengar så är
det bättre att köpa något man verkligen vill ha, till
exempel kläder i stället för godis. Jag har en spargris som jag
sparar pengar i. Den lånar jag lite pengar ifrån om jag ska iväg
med någon kompis och köpa några grejer.

el, bensin, mat – allt är dyrare! Så
risken är stor att din förälder s äger
nej om du ber om mer pengar just
nu, säger Arturo Arques.
FAST HAN TYCKER ändå att man
ska förhandla om sin vecko- eller
månadspeng en gång om året: på
veckopengens dag den 28 oktober.
Och då kan man absolut ha som
argument att pengarna inte
räcker, trots att du försökt spara.
– Men då tycker jag att du
också ska ha försökt handla
smartare och spara pengar. Din
förälder kanske är mer positiv
till att öka månadspengen
ifall du ansträngt dig för att få
pengarna att räcka.
Hur märker du själv att vardagssaker har blivit dyrare?
– Jag älskar kanelbullar och
köper minst två i veckan på något
bageri eller fik. Nu senast när jag
köpte en bulle och en kaffe gick
det på nästan 100 kronor! Det
innebär att mitt fikande skulle
kosta mig närmare 1 000 kronor
i månaden. Det funkar ju inte,
utan jag måste tänka om.

.
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ANGELA MILANOVIC,
10 ÅR, BAGARMOSSEN

– När jag handlar till exempel läsk eller
godis väljer jag det som är billigast. Pengarna som blir över gömmer jag sedan undan
från mina syskon. Ibland ber jag mina föräldrar
spara åt mig så att jag inte spenderar allt på en gång.

SIGNE KLÖFVERMARK

11 ÅR, HÄGERSTEN

– Något som jag brukar göra för
att spara pengar är att baka kakor i
stället för att köpa på ett konditori.
Det brukar oftast bli godare och
billigare. Jag brukar inte heller köpa
onödiga saker.

EDVIN SANDBERG

12 ÅR, SÖDRA HÄRENE

– Mitt tips är att inte köpa nya kläder
om man har kläder som funkar. Vi åker och
handlar på Ullared en gång per år i stället för
att handla kläder ofta. Slösa inte pengarna på
onödiga saker, till exempel godis. Jag har godis-
förbud och kommer att få pengar om jag inte
äter godis på ett helt år. Det är bra.
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FOTO: SJÖBERGS BILD
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ILLUSTRATION LENA FORSMAN

I VÄRLDEN

1926

… grundades Lyckoslanten.
Redan från början fanns
Spara & Slösa med som
omtyckt serie – och nu blir den musikal!
Möt Spara & Slösa i en fartfylld föreställning
med sång, musik och dans. Det handlar om
pengar och sparande på ett roligt sätt, men
också om vänskap, miljötänk och mycket annat.
Musikalen passar alla från fem år och uppåt,
så ta med småsyskon,
kusiner, grannbarn
och gå.
R
HITTA
HÄR RNÉU
D U T M:
DATU

18 000

unga fick delta i Ungdoms
barometern och svara på vad de
tror är nästa stora trend. Svaren är
bland annat: mer rejv, sparande
i aktier och krypto, koreansk
kultur och mer ”sociala” sociala
medier (mer gruppchattar, mindre
slötittande på Insta). Vad tror du
blir trendigt?

28 OKTOBER!

Skriv upp datumet i
kalendern, för då firar vi
veckopengens dag – en
perfekt dag för att prata
vecko- eller månadspeng
med dina föräldrar. Läs
mer på sidan 12 i detta
nummer.
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100 lekar med boll
Svenska Fotbollförbundets
program Skolbollen vill
bidra till mer rörelseglädje
i grundskolan. När en skola
anmäler sig får man bland
annat allt detta helt gratis:
Förslag på över 100 övningar
för raster och lektioner.
Startkit med bollar, västar,
koner.
Utbildning och diplomering.
Ung ekonomi-föreläsningar
i samarbete med Swedbank.
Rekommendationer från
Friends hur man ska få
tryggare raster.
Man väljer så klart fritt bland
lekar och övningar. Swedbank
är med och stöttar Skolbollen,
och alla skolor i Sverige är välkomna att delta.

Jag orkar
inte borsta
tänderna!

3 000 tänder
16

har gäddan. Den kan bli upp till 1,5 meter lång och
väga 25–30 kilo (fast det är ovanligt, så du törs ta
det där sista doppet innan det blir för kallt).

LYCKOSLANTEN 03 2022

Mariam:

Elever borde
få gratis busskort!

’’

FÖRSTA GÅNGEN JAG
skulle åka buss till skolan,
som ligger långt ifrån där vi bor,
reagerade jag över en sak. Jag hoppade på bussen och behövde betala
som vanligt. När skoldagen var slut
tog jag bussen igen. Och behövde
betala igen. Vad dyrt!
Varje dag behöver jag åka buss.
Efter en månad hade busskortet vi
köpte gått ut. Jag hade betalat 400
kronor för ett enda busskort. Jag
hade mycket ilska i mig, varför måste
elever och studenter betala? Måste
det verkligen vara så dyrt?
DET FINNS JU GANSKA många
barn som har det tufft och som

ändå b
 ehöver komma till skolan.
Det är orimligt mycket att betala
400 kronor i månaden! Jag känner
mig också ledsen när jag tänker på
alla elever och studenter som bor
långt från sina skolor. Varför kan
inte skolan ge alla elever ett gratis
busskort? Det skulle vara mycket
bättre och det skulle spara pengar
för familjerna.
KAN INTE BARA VUXNA BETALA
I STÄLLET? Det blir mycket ekonomisk stress för elever och studenter
att behöva betala varje dag. Många
familjer lever i fattigdom och har
inte råd att betala 400 kronor per
barn, varje månad. Det orsakar
problem för många barn.
Jag tycker att vi elever inte ska
behöva betala. Eller så borde det vara
lite billigare. Men vad tycker ni?
Är det bara jag som tycker att elever
ska få gratis busskort?

.

STOPP
för dyra
biljetter!

Gäst
KRÖNIKAN

Mariam
Abed
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Västra
 kolan i Katrines
holm.
INTRESSEN: Matte
och att spela piano.
Det är även superkul
att rita och måla.
MIN HÄLSNING
TILL ALLA LÄSARE:
Bråka aldrig med en
busschaufför!

OBS! Reglerna om kostnad för
busskort som används för att åka
till och från skolan varierar
mellan olika kommuner.

3 tips hur man kan fixa ekonomin

1

Sök ett
extrajobb.

2 3
Panta
burkar.

Ring till den ansvariga och
fråga om det går att få gratis
busskort.

VILL DU SKRIVA EN KRÖNIKA TILL NÄSTA NUMMER? PRATA MED DIN LÄRARE!

Mer information hur du gör finns i Lyckoslantens lärarhandledning och på lyckoslanten.se.
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Victor?

Är du en Spara
eller Slösa,

INTERVJU AV: SELMA ÅGREN
OCH IOANNIS KOUROUTSIDOU
FOTO: MARGARETA BLOOM
SANDEBÄCK

Victor Beer från IJWTBC
regerar över Youtube, men
har han koll på sin ekonomi?
Vi stämde träff med honom för
att ta reda på sanningen.

Varför har ni börjat skriva böcker efter
elva år som youtubers?

– Som humorgrupp skriver vi mycket, alla
våra klipp görs efter ett manus. För några år sedan
började vi göra ljudböcker på Storytel. Det var så
kul att vi bestämde oss för att skriva en riktig bok.
När man skriver en bok kan man berätta om en
skurkskola som är 1 000 meter hög, med torn och
laser. Det hade inte gått att filma, men en bok har
inga begränsningar.

Tjänar man mycket pengar i ditt jobb?

– Ja, fast i början tjänar man inte mycket
alls. När vi startade IJustWantToBeCool
fanns det inget sätt att tjäna pengar på Youtube.
Först efter flera år började Youtube visa reklam
innan klippet, så numera tjänar man några öre för
varje person som tittar. Det låter lite, men om det
är flera miljoner som tittar så blir det en ganska
stor summa. På sistone har IJWTBC därför tjänat
rätt mycket pengar. Vi lägger in det mesta vi tjänar
i vårt företag. På så sätt kan vi anställa personal
och skapa roligare klipp.

Sparar du mycket pengar?

– Ja, jag sparar nästan allt jag tjänar. Jag
måste förstås lägga pengar på vardags-
saker som lägenhetslån. När räkningarna är betalda
sparar jag ungefär hälften av pengarna jag
har kvar som en buffert, ifall diskmaskinen
går sönder eller liknade. Dessutom sparar jag i fonder som ska växa, fast just nu
går fonderna väldigt dåligt. Jag har också
investerat i bitcoins, men inte så mycket för
det är väldigt hög risk.

två par av allt eftersom jag tycker det är svårt och
tråkigt att gå i klädaffärer. Jag försöker köpa lite
dyrare plagg, för då är de ofta bättre producerade
och har högre kvalitet. Kläderna jag har på mig
i dag är flera år gamla, men håller bra.

När är du som mest slösaktig?

– När det kommer nya tv-spel! Jag
tycker också om att gå på lite dyrare
restauranger, men det gör jag inte så ofta.

Vilken är den dyraste pryl du har köpt?

– Jag bor i en lägenhet och kan inte ha
ett riktigt piano, samtidigt som jag ville
ha ett piano som lät bra och hade bra känsla i
tangenterna. Därför köpte jag ett bra digitalt piano
som kostade 15 000 kronor. Jag spelar mycket, så
det var värt pengarna.

Tänker du mycket på vad saker kostar
när du går i affären?

– Det gör jag absolut. När jag handlar mat
tänker jag inte så mycket på det, men annars kollar
jag alltid priset och letar efter rabatter. Många tror
att jag har massa ny teknik eftersom jag jobbar
med digitala plattformar, men jag har en iPhone 8
som är ett vrak. Det är ett hål rakt igenom den! Om
jag väntar riktigt länge med att köpa en ny telefon
så kommer det kännas sjukt mycket bättre när jag
får en ny, tänker jag.
Selma och
Ioannis
övade
miner med
Victor.

När är du mest sparsam?

– Jag köper sällan kläder – max
en gång per år och då köper jag

18
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victor beer
ÅLDER: 30 år.
FAMILJ: Flickvän, föräldrar
och två syskon.
BOR: I Stockholm, men är
uppvuxen i Vallentuna.
GÖR: Är med i humorgruppen
IJustWantToBeCool.
AKTUELL MED: IJWTBC gav
ut sin första bok, Skurkarnas
skurk, i somras.
DOLD TALANG: "Jag har fått alla
diamanter i Crash Bandicoot 1.
Jag har även vunnit platinum.
Det är inte många som gjort det,
bara en procent enligt Play-
station. Jag vill faktiskt spela mer
men jag spelar max en timme per
dag. Det är skönt att få släppa allt
och bara vara i en annan värld."
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slösa?
19

SPARA eller SLÖSA?

Kan inte
sluta spara.

”JAG FÖRSÖKER SLÖSA MER!”
”FÖR ETT PAR ÅR sedan var IJWTBC
med i Lyckoslanten och då berättade
jag att jag försökte spendera mer
pengar. Det har inte förändrats alls, jag
snålar fortfarande alldeles för mycket.
Jag brukar påminna mig själv om att
jag inte behöver spara så mycket, det
finns ingen poäng att jag har jättemycket pengar när jag är 80 år
– pengar är till för att njuta av.

REDAN SOM BARN var jag en Spara.
Jag köpte sällan lördagsgodis för jag
sparade alltid till något legobygge
eller någon robot. Mina föräldrar hade
som princip att jag skulle spara ihop
till hälften och sedan hjälpte de mig
med resten. När jag gick i mellanstadiet
brukade jag klippa grannarnas gräsmattor för att tjäna några småmynt. En
grannfamilj hade en stor brunn på deras
SELMA: Man vet att man
är en extrem-Spara när
man försöker slösa mer,
men misslyckas.

20

tomt där det var svårt att komma åt
gräset med en vanlig gräsklippare. Därför erbjöd jag mig att klippa allt med en
vanlig sax för tio kronor. Det var inte en
bra timlön, men jag gjorde det ändå.

EFTERSOM JAG BÖRJADE med
Youtube som 19-åring har IJWTBC
varit mitt jobb nästan hela livet. Det
har också bidragit till att jag sparat så
mycket. Youtube är fortfarande ganska
nytt vilket ger oss som jobbar med
plattformen osäker ekonomi. Om vi
blir mindre populära om några år, eller
om Youtube läggs ner, kommer vi inte
kunna ha samma lön som i dag. Men nu
ska jag i alla fall slösa pengar på något
bra: i år ska jag för första gången på
flera år ta en riktig semester och åka till
Grekland med min flickvän – det ska bli
jätteskönt.”

IOANNIS: Victor verkar alltid ha varit
en Spara och kommer nog alltid att
vara en. När han slösar gör han det på
bra saker, tycker jag.

LYCKOSLANTEN 03 2022
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VAD ÄR AKTIER?

1

Kanske har du hört ordet aktier. Men vad är
det? Och vad händer på börsen? Här förklarar
vi, med hjälp av vår knattereporter Selma.

VARJE DAG NÄR

Selmas föräldrar tittar
på nyheterna hör hon
rapporter om hur
det går för aktier på
börsen. Även på TikTok
pratas det om aktier –
men vad är det? Och vad
är en börs egentligen,
mer än ett gammalt ord
för plånbok? Pappa funderar lite, sedan börjar
han förklara:

3

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

”NÄSTAN ALLA STORA företag ägs genom

att ägandet delats upp i många små delar.
När du äger en aktie betyder det att du
äger en liten del av företaget. Man kan säga
att en aktie är ett kvitto på att du satsat
pengar i det företaget. Säg att du startar ett företag
som heter Marsvin AB (AB är en förkortning för
aktie-bolag). Det kanske är värt 100 kronor från början,
som du delar upp i 100 aktier så att de kostar en krona styck.
Mamma, du, din storebror och jag köper 25 aktier var. Det kostar varje
delägare 25 kronor.”

”OM DET GÅR BRA för företaget så kan aktien bli
mer värd än det du betalade. Dina marsvin kanske får
massa ungar som du säljer
– och inom ett år har du en hel
marsvinsuppfödning! Då
kan massa människor vilja
ha aktier i Marsvin AB och företaget
anses vara värt 1 000 kronor. Plötsligt
kan jag sälja mina aktier för 250
kronor, vilken bra affär!”

5

4

”… ELLER SÅ SPAR
JAG dem och h
 oppas

på att de blir mer
värda och väntar på en
utdelning. När företag
går bra delar de ofta ut en del
av vinsten till aktieägarna, det
vanliga är att det sker en gång
per år. Det kallas utdelning,
och brukar vara några kronor
per aktie.”

”VÄRDET PÅ EN aktie beror alltså
på hur många som vill köpa och hur
många som vill sälja aktier i just det
företaget just då. Så det kan också
bli tvärtom, att ingen är intresserad
av Marsvin AB och att aktierna blir värdelösa, säger pappa.” ”Så kan det bli, men mitt
Marsvin AB kommer att gå jättebra, säger
Selma.”

bonus om
börsen

03 2022
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AKTIER KÖPS OCH SÄLJS på en
så kallad börs: börsen är ett hus,
en affär där man handlar med
aktier. Som en stor marknad.

DELS FINNS DET RIKTIGA BÖRSHUS, till e xempel
Stockholmsbörsen, dels finns det en digital
marknad. Barn får dock inte handla själva med
aktier – du får vänta tills du blir 18.
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KORSORD

De rätta
lösningarna
hittar du på
lyckoslanten.se



SUDOKU
KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL

2

Quiz 43

HUR BRUKAR man för-

7

VILKET DATUM

korta IJustWantToBeCool?
firas vecko(För det är ju himla långt att
pengens dag?
skriva!)

NR 3 2022

1

I DETTA NUMMER intervjuas
Ivan från Kogistammen. Vilket
land kommer han ifrån?

5

6

SVAR: Det finns faktiskt två svar på

frågan. Den billigaste Teslan kostar
559 990 kronor. Saaben på bilden
såldes för 525 000 kronor – ett
nytt auktionsrekord, som bland
annat beror på att den stått helt
orörd i ett skjul sedan 1979 (!). 
På så sätt är Teslan dyrare.
Samtidigt får alla som köper en

22

NÄR SÄNDES det första

avsnittet av Lilla Aktuellt?

VILKET ÅR grundades

Lyckoslanten?

HUR FÖRKORTAS ordet

aktiebolag?

HUR MÅNGA tänder har en

gädda?

a
Sa

b

Tesl
a

8

9

De rätta
svaren hittar
du på baksidan.

FÅR BARN KÖPA

och sälja aktier?

VAD HETER DE andra två
medlemmarna i IJWTBC?
(Svaret finns inte i tidningen,
utan du behöver söka upp det
på annat sätt. Tips: Fråga en
kompis!)

10

VAD HETER skåde-
spelaren som spelar
Thor?

ny elbil en miljöbonus
på 70 000 kronor, så när
man har fått det bidraget
kostar Teslan ”bara”
489 990 kronor
– och Saaben blir då
dyrast.

MERr
M
NU embe
A
T
NÄS nov

ri
komme
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Så gott

Holy bananas!

TIPS FÖR
HEMMAKOCKAR

Smarrig
banankaka
Vad gör man om man
har ett gäng brunprickiga
bananer hemma?
Bakar en kaka förstås!
Garanterat det godaste
sättet att minska
matsvinnet på.
Ger cirka 12 bitar
lite smör + 2 matskedar
ströbröd till formen
140 gram rumsvarmt smör
1 1/2 deciliter råsocker
2 ägg
3 mogna bananer +
en extra till garnering
1/2 deciliter grekisk yoghurt
3 1/2 deciliter vetemjöl
2 1/2 tesked bakpulver
2 teskedar malen ingefära (kan
bytas mot vaniljsocker eller kanel
om man vill)
2 matskedar råsocker till garnering

och ingefära i litermåttet, rör
om ordentligt med en gaffel.
Vänd försiktigt ner mjöl-
blandningen i smeten.

DU BEHÖVER:

5. Klicka ut smeten i formen.

Bakform, hushållspapper,
kniv, skärbräda, bunke, måttsats, elvisp, djup tallrik, gaffel,
litermått, slickepott, provsticka,
stort fat.

Recept och tips
kommer från boken
Cookie Rookie av
Johanna Westman.

4. Blanda mjöl med bakpulver

Dela den fjärde bananen på
längden och lägg på kakan.
Strö över lite råsocker.
6. Grädda kakan i mitten av

2. Vispa smör och socker till en

ugnen i cirka 45 minuter. Prova
med en provsticka eller
tand-petare att
kakan är klar
(stickan ska
vara torr).

3. Mosa bananerna i en djup
tallrik och vänd ner dem och
yoghurten i smeten.

7. Låt kakan
svalna lite
innan du
lägger upp
den på ett fat.

GÖR SÅ HÄR:
1. Smörj och bröa formen. Sätt

ugnen på 175 grader.

fluffig smet. Vispa ner ett ägg i
taget i smeten.

te!
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Glöm in

FOTO: ULRIKA POUSETTE

Lugn vid ugnen

Tips!

L ANVÄND ALLTID grytlappar

eller grytvantar.

L TÄNK PÅ ATT de tider som står

i ett recept är ungefärliga! Titta
till det du bakar då och då och
prova dig fram till den rätta tiden.

L NÄR MAN LYFTER ut en het
plåt eller form ur ugnen gäller
det att vara snabb och säker.
Lägg fram grytunderlägg i
förväg så att du inte blir
stående med en het plåt/
form utan att ha någonstans att ställa den.
L DUBBELKOLLA att du har

stängt av ugnen när du är
klar.
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1) Colombia. 2) IJWTBC. 3) 1993. 4) 1926. 5) AB. 6) Upp till 3 000 tänder.
7) 28 oktober. 8) Nej. 9) Joel Adolphson och Emil Beer. 10) Chris Hemsworth.
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