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Hur ser chinchillan ut?
– Som en större hamster med 

Musse Pigg-öron. Pälsen är len 
som siden och ganska tjock. Den är 
grå, svart och vit på magen. Det 
finns olika färger på chinchillor. 

– Ebert har ingen svans. Jag tror 
att den förra ägaren har skrämt 
honom så att han tappade den. Det 
händer när de blir rädda.
Vad brukar du göra med Ebert?

– Verkligen inte mycket. Han so-
ver mest på dagen. Han gillar att 
bli killad och vrider sig för att visa 
var han vill bli kliad. Han gillar att 

hoppa upp på gallret, speciellt på 
natten. När han sitter på min hand 
brukar han gnaga på klockans 
flärp. Och han äter pellets.
Varför ville du ha en chinchilla?

– Det var min låtsas-storasyrra 
som ville ha den. Men hon vill sälja 
den nu för hon tycker att den är 
tråkig. Jag vill ha kvar Ebert för 
han är så söt. Om han ska säljas 
hoppas jag att det blir till någon 
som vi känner så att jag kan hälsa 
på då och då.

Av John Carlsson
Foto: Thinkstock

Den hoppar långt och älskar att bli killad bakom öronen. Men som 
husdjur är den inte så sällskaplig eftersom den sover hela dagarna. 
Här berättar Elliot Hedlund om sin chinchilla Ebert!

Gäspa med chinchillan

Elliot har 
 klassens 

 busigaste 
 husdjur.

John skänker pengar 
till isbjörnar!

D

Djur & natur

Topp 3
Populäraste djuren 
enligt oss i åk 5!
1. Hund
2. Häst
3. Katt

Varför ska man skänka 
pengar till isbjörnar?

– För att dom inte 
ska dö ut på grund av 
oss människor. Jag 
vill inte att dom  
ska dö.

Varför är isbjörnen 
 hotad?

– För att växthusef-
fekten har ökat under 
åren och smälter 
 polarisarna.
Vad är hotet?

– Människorna släp-
per ut för mycket dålig 
luft och smälter isarna.
Vad hjälper man 
 isbjörnarna med? 

– Jag vet inte 
 riktigt, men jag tycker 
det är viktigt.

Av: Agnes
Foto: Thinkstock
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Fråga: Varför skjuts 
så många noshör-
ningar och elefanter  
i Afrika? 

Svar: Man vill ha 
hornen och betarna. 
En del människor tror 
att man kan bota 
sjukdomar med nos-
hörningshorn. Och 
elefanternas betar är 
värda mycket pengar 
för tjuvarna.

Afrikaner har mili-
tären på plats. Dom 
gör så att de närmar 
sig djuret med be-
dövningsvapen och 
skjuter så att dom 
somnar. Sedan sågar 
de av hela ansiktet på 
noshörningen och en 
stor del av elefantens 
enorma betar. Dom är 
värda mycket pengar.

 Detta är sjukt. Nos-
hörningen är  redan 
utrotnings hotad och 
elefanterna behöver 
inte bli färre. Så sluta 
tjuvjaga nu!

Djur & natur Debatt!
Arvid Johansson, 11, kräver:
Stoppa tjuvskyttet nu!

Rådjur lever i nästan hela Sverige. Dom trivs  
i skogar som ligger ganska nära öppen mark. 
Dom kan bli lite över 1 meter långa och väga 
ungefär 25 kilo. Hanen kallar man för bock och 
honan för rå eller get. Rådjurens päls är rödbrun 
på sommaren och på vintern är pälsen gråaktig 
och tjock. Rådjur äter växter, kvistar och bark. 
Dom brukar få ungefär 2 ungar under våren.

Rävar lever i lyor i skogen. Dom är vita längst 
ute på svansen och rödorange på kroppen. 
Dom kan bli en och halv meter långa  
(med svansen). Dom får cirka 4 ungar på 
 våren. Rävar är rovdjur och jagar sorkar eller 
äter större djur som har dött eller blivit sjuka. 

Älgar är stora djur. Tjuren kan bli nästan  
3 meter lång och väga 800 kilo. Det är bara 
tjurarna som har horn. Älgar äter gräs på 
sommaren och kvistar och bark på vintern. 
Älgkon brukar få en eller två kalvar på 
 sommaren. Dom finns i hela Sverige men  
inte på Gotland.

Fantastiska fakta om

vilda djur
Räven får ungar  
på våren

Älgen får  
jättehorn

Av: Amanda Nordström
Foto: Thinkstock

Rådjur trivs  
i öppen terräng

Fler   
utsatta  
djur  
i världen
l Isbjörn
l Tiger
l Panda
l Havsutter

Arvid är 
arg på den 
brutala 
jakten.



Vad gör du på fridtiden?
-Jag renoverar båtar. Det har jag gjort 

sedan jag var liten.
Hur många båtar har du?

-Jag har sex stycken. Alla är olika. Jag 
har till exempel en stor segelbåt och en 
fiskbåt. Pappa hade många båtar när jag 
var liten.
Vilken är din favoritmat?

- Lasagne och palt. Helst mjölkstuvad 
palt med smör och sylt. Mmm.
Hur många barn har du?

-Jag har tre stycken. Två pojkar som är 
27 och 37 år och en flicka som är 32.
Har du ledigt ofta?

- Nej, bara på helgerna. Men jag tar 
med mycket arbete hem då också. Det är 
bara när jag renoverar båtar som jag 
 känner mig helt ledig
Gillar du sport?

-Ja, nu är det mest hockey. Jag håller 
på Asplöven och Luleå hockey. Nu är jag 
lite ledsen eftersom det går så dåligt för 
dem. När jag var yngre höll jag på med 
brottning. Jag växte upp i Haparanda och 
där skulle man antingen gå på bandy 
 eller brottning. Och bandy var jag inte  
så bra på...
Har du något husdjur?

- Ja, jag har en jättesöt valp. Den är 
 beige, nästan lite rödaktig. 
Hur var skolan när du var liten?

- Jag gillade inte skolan så mycket. Jag 
var en riktig vilde. Därför fick jag ofta 
stryk och blev luggad av lärarna. Vi gick i 
skolan på lördagar. Då behövde vi lära 
oss långa psalmer. Ibland flera verser.  
Vi hatade lördagar.
Var det någon skillnad mellan tjejer och killar?

-Ja, herregud! Vi gjorde ungefär sam-
ma saker som er på rasterna, spelade 
bandy och hoppade hopprep. Men tjejer-
na verkade bara stå still. Det kan ha att 
göra med att jag var en riktig vilde! 
Var det någon mer skillnad mellan tjejer  
och killar?

- Ja, det fanns killslöjd och tjejslöjd. 
Tjejerna hade syslöjd och killarna trä-
slöjd. 
Gillade du träslöjd?

- Jag gillar att göra saker med händer-
na. Jag minns att jag fick göra så fina sa-
ker, hörnskåp och annat. 
Hade ni några andra lov än vad vi har?

- Nej. Vi hade ungefär samma. Eller 
vänta, vi hade ett lov som kallades pota-
tislov i början på hösten. Då gick vi ut på 
en åker bredvid skolan och plockade po-
tatis till skolan. Ungefär som eran ling-
onplockning. 
Vad ville du bli när du blev stor?

- Jag ville först bli sjöman, det har jag 
alltid varit intresserad av. 

Mötet

Vi tog ett snack med Benzeliusskolans rektor Anders Wallgren 
och pratade om slöjd, båtar, potatisplockning och vad det 
egentligen innebär att vara rektor.

Rektorn: 
Jag var vildast i skolan!

D



Amanda Nordström, 
11 år:

– “Sveriges mäster-
kock” är bra för jag gillar 
att se när de lagar mat.

Vilma Tonvall, 11 år: 
– “Titanic”, den är 

sorglig och spännande.

John Carlsson, 11 år:
– “Hungerspelen” är 

bra och spännande. 

Maja Aho, 11 år: 
– “War Horse”. Den är 

så sorglig att jag börjar 
gråta.

Axel Johansson, 11 år:
– “Hot Shots 2”. Det är 

en helt fantastisk parodi.

Saga Midfjäll, 11 år:
– Jag älskar “Marie 

 Antoinette”. Jag gillar 
 filmer som handlar om 
historiska händelser.

Av Vilma Tonvall, 
Saga Midfjäll, 

Ellen Gustafsson, 
Maja Aho och  

Axel Johansson.

Bäst just nu 
– enligt klassen
1. ”Troublemaker” med Olly Murs
2. ”Girl on fire” med Alicia Keys 
3. ”Kiss You” med One Direction
4. ”Die Young” med Kesha
5. ”Don’t you worry child” med 
 Swedish House Mafia.
6. ”St arships” med Nicki Minaj
7. ”Diamonds” med Rihanna
8. ”När solen går ner” med Aki 
 och Kapten Röd
9. ”Gangnam style” med PSY
10. ”Beauty and a beat” med 
 Justin Bieber och Nicki Minaj

Av Wilma Wigren och Louise Carlsson

Varför blev du rektor då? 
- När jag blev större så träffade jag en 

tjej som studerade till lärare, och då kom 
jag på att det var det jag ville bli. Jag 
 började arbeta som lärare 1975. Runt år 
2000 blev jag rektor.
Om du inte gillade skolan, varför blev  
du då rektor?

- Under mellanstadiet hade jag en 

 alldeles fantastisk lärare, hon fick mig att 
börja läsa!
Vad gör en rektor egentligen?

-Jag ser till att skolan är fin och att vi 
har alla material vi behöver. Och att sko-
lan blir bättre och bättre, och att ni elever 
har det bra.
Finns det något du skulle vilja förbättra?

- Ja jag skulle gärna vilja vara chef för 
alla avdelningar på skolan, för transpor-
terna, köket och för vaktmästarna.  
Då skullle mycket se annorlunda ut! 
Försöker du arbeta på något skärskilt sätt? 

-Ja, jag försöker samarbeta med andra 
lärare och hålla en bra kontakt med för-
äldrarna.
Vad skulle du göra om du hade obegränsad 
budget?

- Jag skulle köpa datorer åt alla elever, 
utbilda lärarna att undervisa mer genom 
media och göra skolan finare.
Förresten, jag har en riktigt allvarlig fråga.

-Okej...
Vad har du för färg på tandborsten?

- Den är grön just nu.
Av Saga Midfjäll och Maja Aho

Nöje

Vad är din  
favoritfilm eller 
tv  serie?

Olly Murs

Swedish 
House 
Mafia

Lingonp
lockning

 

En tradition vi har på Ben-

zeliusskolan, då vi en dag 

varje höst cyklar och plock-

ar lingon med hela skolan.

    Av lingonen görköket 

          lingonsylt och lingon-

                 d
ricka. Mums!

Mötet

D



Katheryn Elizabeth 
Hudson
Kändisnamn: Katy Perry
Född: 25 Oktober 1984
Känd för: Låtar som Firework och 
 California girls, och sin coola stil...
Signaturstil: Katy Perry har en väldigt 
egen stil som passar med hennes 
självsäkra personlighet. Hon klär  
sig som en blandning mellan  
kawaii och helt crazy.

Viktoria 
Juctice
Född:  
21 Februari 
1993
Känd för: Tv- 
serien Victorius 
på Nickelodeon, 
där hon spelar 
Tori Vega.
Signaturstil: 
Viktorias stil är 
väldigt rockig 
och hon vet vad
som är inne.

Anchisa  
Soirak
Kändisnamn: Foki
Född: 17 Oktober 1991 
i Thailand
Känd för: Bloggen Fokis 
och kläd märket Fokiwa. 
Hon är även modell.
Signaturstil: Kawaii, 
det betyder ”söt” på 
 Japanska

Elliot Hedlund, 11 år:
– Mitt favoritdatorspel är ”Minecraft” för  

att det är i princip obegränsat. Du kan bygga så 
stort du vill och du kan gå hur långt du vill.

Agnes Hyllander, 11 år:
– ”Min första ponny” för att det är ett roligt 

spel och man kan göra många olika saker.  
Man kan ta hand om hästarna, rida och tävla. 

Saga Midfjäll, 11 år:
– ”Sims 3 - medeltiden”. Därför att jag är 

 intresserad av historia och att det är ett  
mycket bra spel.

Amanda Nordström, 11 år:
– ”Minecraft” för att jag gillar att bygga hus 

och ha bondgårdar. Man kan jaga, odla, hugga 
träd, gruvbryta, leka och mycket annat.

Anton Sundquist, 11 år:
– ”Minecraft”. Ja , jag tycker att det är  

roligt att bygga saker. 

Nöje
stjärnor med 
superstil3 Av: Ellinor Johansson 

och Ellen Wikström

Vilket är ditt 
bästa spel?



”Tänk inte  så mycket”
Felix Vasara Hammare 
tränar freerunning och 
parkour. Här visar han 
en bakåtvolt, så kallad 
backflip, från skolans 
klätterställning.

Varning!
Felix är proffs och har tränat länge.  

Testa inte det här om du är nybörjare!

l När man ska göra en 
backflip ska man inte 
tänka så mycket, man 
ska bara ta det lugnt. 
Först måste man öva 
inomhus på en mad-
rass. Man kan också öva 
på en studsmatta.  
Då gör det inte ont om 
man landar fel.

l Innan man gör en rak 
backflip kan man  
prova att göra en sned 
backflip. Då står man 
som vanligt, men 
slänger sig åt sidan  
istället för rakt bakåt. 

l Det är viktigt att man 
grupperar när man  
gör en backflip. 

l Tips på ställen att 
göra en backflip på är 
till exempel från ett 
stadigt staket eller  
ett bord. 

Av Felix Vasara Hammare

Bildspecial

Så går det till

1

2
3

4

5



Varför började du ishockey?
– Jag hade en kompis som 

 spelade och jag ville prova det.
Vilket skott är roligast att skjuta? 
 Varför?

– Jag gillar dragskott därför att 
dom är enkla att skjuta.
Vad tänker du inför en match  
eller träning?

– Jag tänker hur jag ska  
försöka spela.
När började du spela?

– Jag började för ungefär  
tre och ett halvt är sedan.
Vem är din favoritspelare?

– Min favoritspelare är  
Henrik Sedin.
Vad har du för position? Varför har  
du den positionen?

– Jag är forward, jag gillar  
att anfalla.

Vad är det bästa med att spela?
– Det är roligt och man får träffa 

nya kompisar.
Berätta om ditt lag och din tränare.

– Vi är 24 spelare och 6 tränare. 
En målvaktstränare och resten 
vanliga tränare.
Vart tränar ni?

– I Coop arena i Luleå.
Hur ofta tränar ni?

– Tre gånger i veckan.
Av: Elias Bergman

Varför började du med bowling?
– Jag ville bli bättre än min 

 pappa och det såg roligt ut.
Är det roligt med bowling? Varför?

– Ja det är roligt. Man får lära sig 
olika bowlingtekniker.
Hur ska man sikta för att få bästa 
 resultat?

– Man ska stå i mitten av banan 
och sikta på tredje pilen från 
 höger.
Tävlar du något?

– Inte ännu, men jag vill börja 
tävla när jag har tränat lite mer.
Var tränar du någonstans?

– På O´Learys i Luleå.
Hur lång är en träning?

– Träningarna är en och en halv 
timma.
Vilka dagar tränar du?

– Jag tränar bara på tisdagar.
Av: Anton Sundqvist

Sport

Kompisen 
fick Anton 
intresserad 
av hockey. 

Ja, det är en fotboll. 
Men greppet är 
äkta bowling-stil. 

Anton Sundqvist älskar att anfalla. 
Därför är han forward i sitt lag.
– Det roligaste med hockeyn är att 
lära känna nya kompisar, säger han.

”Jag älskar  
dragskott”

”Jag ville 
knäcka pappa  
i bowling”
Elias Bergmans mål är  
att tävla i bowling. Men först 
måste han träna mer.
– Det viktigaste är att stå i 
mitten av banan och sikta rätt, 
säger han.



Motorextra

grymma  bilar
Klassens bilexpert Elliot Hedlund 
listar världens hetaste sportbilar. 
Vad sägs till exempel om 
                        en Koenigsegg 
                        för 30 miljoner...?

5
Bugatti Veryron

Mercedes SLR McLaren

Lamborghini Reventon

Porsche Panamera Turbo

Koenigsegg 
Agera R

Pris

Tillverkningsland

Klass

Toppfart

Acceleration

Övrigt

Bugatti 
Veryron

Ca 11 miljoner

Tyskland

Supersportbil

431 km/h

0-100 km/h på  
2,5 sekunder.

På varje mätare finns  
en diamant!

Koenigsegg 
Agera R

35 miljoner

Sverige

Supersportbil

440 km/h

0-300 km/h på  
17,9 sekunder.

Världens just nu snabbaste bil.

Porsche 
Panamera Turbo

1,6 miljoner

Tyskland

Fyrdörrars sportbil

270 km/h

0-100 km/h på  
3,8 sekunder.

Erik och Mackan  
använder en sådan här  
bil i Gumball 3000.

Mercedes 
SLR McLaren

5 miljoner

Tyskland

Supersportbil

334 km/h

0-100 km/h på  
3,8 sekunder.

–

Lamborghini 
Reventon

9,5 miljoner

Tyskland

Supersportbil

330 km/h

0-100 km/h  
3,4 sekunder.

Finns endast i 20 exemplar.



”Gott & Blandat i Norrland” 
är gjord av årkurs 5 på 

Benzeliusskolan i Luleå. 

Läs mer om KP:s Tidningsskolan  
på KPwebben.se!


