
MINJA OCH MINO

Skicka in din berättelse
Har du skrivit en berättelse? Då kan den bli tecknad med Minja och Mino 
som huvudpersoner. Fyll i formuläret på webben!

Korsord 
Vilket ord bildar de gröna rutorna?

Finn fem fel 
Hitta det som saknas i bilden till höger.

NYHETER

Svenskar åt mindre kött under 2017
Under 2017 åt svensk-
ar mindre kött än 
året innan. Det var 
också fler som valde 
att köpa svenskt kött 
framför kött från 
andra länder.

En ny undersökning 
visar att vi i Sverige åt 
ungefär två kilo mindre 
kött per person under 
2017 än vad vi gjorde 
2016. Vi åt mindre av 
flera olika sorters kött, 

bland annat ko, gris och 
kyckling. Den enda sor-
tens kött som vi åt lite 
mer av var lammkött. 

Sverige importerade 
även mindre kött under 
2017. Det betyder att 
Sverige inte köpte lika 
mycket kött från andra 
länder. Många fler väljer 
att äta svenskt kött istäl-
let för kött som kommer 
från andra länder. 

Vad är din 
favoritmat?

1. Vad tycker du om Mello?
2. Skulle du vilja vara med i Mello?
3. Vilken är din favoritartist i årets Mello?

1. Vad är din 
favoritmat?
2. Hur ofta brukar 
du äta kött?
3. Vad tycker du om 
att människor i 
Sverige äter mindre 
kött?

Alva Persson
1. Min favoritmat är 
sushi.
2. Minst 1-2 gånger per 
vecka.
3. Det är bra, men jag 
vill inte att vi slutar äta 
kött helt.

Adam Stråle
1. Hemlagade köttbullar 
med potatis.
2. Ungefär 3-5 gånger i 
veckan.
3. Det kan vara dåligt 
också eftersom kött 
innehåller protein.

Svenskar åt mindre 
kött under 2017

På MiniBladets webb finns alla nyheter i en 
lättläst och en medelsvår version. Du kan även 
lyssna på texterna.

LÄTTLÄST

Förra året åt vi svenskar mindre kött
än vad vi gjorde året innan.
Varje person åt ungefär 2 kilo mindre kött
än vad vi gjorde år 2016.

Svenskar åt mindre 
av flera olika sorters kött.
Vi åt mindre av 
gris, ko och kyckling.

Men ett slags kött åt vi mer av.
Det var lammkött som vi 
åt lite mer av under 2017.

En stor förändring var också
att vi åt mer svenskt kött förra året.
Vi köpte alltså inte lika mycket kött
som kom från andra länder.

Erik Sjögren Strand-
qvist
1. Det är tacos.
2. Ca 2-3 gånger i veck-
an.
3. Jag tycker det är bra 
att vi äter mindre med 
kött, för det är inte bra 
för hälsan.   

VAD HAR HÄNT DEN HÄR VECKAN?

Du hittar svaren 
här på sidan eller i 
nyheterna på  
MiniBladets webb.

1. Vilken sorts kött har 
vi svenskar ätit lite 
mer av under 2017?
1. Gris
x. Ko
2. Lamm

2. Vad säger Skolin-
spektionen om läs-
plattor och datorer i 
skolan? 
1. Att föräldrar och 
elever ska betala om de 
går sönder.
x. Att föräldrar och 
elever inte ska betala 
om de går sönder.
2. Att elever inte ska 
använda dem i skolan. 

3. Varför har Karlstads 
universitet gjort en ny 
snooze-app?
1. För att deras stu-
denter ska kunna sova 
längre.
x. För att deras stu-
denter ska känna sig 
piggare.
2. För att deras stu-
denter ska känna sig 
tröttare.

Vem betalar när plattan 
går sönder?
Många skolor i Sverige 
använder läsplattor eller 
datorer i sin undervis-
ning. Om en dator eller 
läsplatta går sönder är 
det ofta föräldrarna eller 
eleverna som får betala. 

Men det vill Skolin-
spektionen ändra på 
eftersom det ska vara 
gratis att gå i skolan och 
att använda skolmate-
rial.

Enligt forskare är det 
bättre att vakna och stiga 
upp direkt, än att ligga 
och dra sig. Om du stiger 
upp direkt på morgonen 
blir du piggare. 

Nu har Karlstads uni-

versitet gjort en app för 
att få sina studenter att 
sluta snooza. De hopp-
as att det kommer göra 
studenterna piggare i 
skolan. 

Ny väcknings-app för 
elever

Pernilla Andersson, 
41 år:
1.  Jag tycker att det är 
ett bra arrangemang för 
nya artister att kom-
ma fram. Att de får en 
möjlighet som ny artist 
att etablera sig och att 
synas i media.
2. Nej, jag kan inte 
sjunga.
3. Jag har två favoriter 
tror jag. Jessica Anders-
sons låt, hennes låt är 
väldigt väldigt bra. Och 
så gillar jag han Men-
dez! Det är lite svårt 
att sitta still när hans 
låt spelas. Så Jessica 
Andersson och Mendez 
tycker jag är väldigt 
väldigt bra.

En enkät av Astrid Nordström och Emelie 
Karlsson i klass 4D  i Forssjö skola.

Anja Hallberg, 7 år:
1. Bra. Det är artister 
som aldrig har varit med 
och så.
2. Jag vill vara med i 
Mello för att det är så 
stort!
3. Sigrid och Benjamin 
Ingrosso!

Tyra Gustafsson, 7 år:
1. Det är bra och jättekul.
2. Jag vill vara med i 
mello för det är kul att 
sjunga och så.
3. Sigrid och Benjamin 
Ingrosso.

Minireportrar intervjuar Renaida

Enkät: 
Melodifestivalen

Nationella sponsorer

 
Vill du stödja barns läs- och språkutveckling?

Bli MiniBladets samarbetspartner!

Läs mer på minibladet.se på vuxensidan.

Sten K
STIFTELSE
J O H N S O N S

 

Dunne längtar efter sin 
bästa vän Ella Frida som 
flyttat och lämnat ett 
stort tomrum efter sig. 
När sportlovet kom-
mer önskar Dunne sig 
mest av allt att få resa 
och träffa sin vän. Men 
pappa har andra pla-
ner. Han ska resa bort 
och Dunne ska vara hos 
mormor och morfar. Väl 
där kommer Dunne på 
att Ella Frida fyller år 
och får världens bästa 
idé till present men hur 
ska hon kunna ge henne 
den? Kan mormor och 
morfar hjälpa henne.

Det här är sjätte fristå-
ende boken om Dunne 
och är en ljuvlig bok att 
läsa högt eller njuta av i 
ensamhet.

Av Karin Kronström, 
Rosengårdsbiblioteket

Veckans boktips: Lycklig den som 
Dunne får av Rose Lagercrantz

FÖR VUXNA

Två dagar 
innan finalen i 
Melodifestivalen 
så har vi i klass 
4D i Forssjö skola 
intervjuat Renaida 
som är en av 
finalisterna. 
 
I den här intervjun 
berättar Renaida om 
hur det är att vara med 
i Melodifestivalen. 
Och så får man veta 
vem som är busigast 
av alla artisterna i 
Melodifestivalen. Och 
mycket mer. En längre 
version av intervjun går 
att läsa på MiniBladets 
webb. Där hittar du 
även en film på när 
eleverna intervjuar 
Renaida. I den filmen 
får du veta hur Renaida 

tycker det är att vara 
med i Melodifestivalen, 
Idol och musikalen 
Äventyret Alladin och 
hur det är i Tanzania 
där hon är född.

Hur känns det 
att vara med i 
Melodifestivalen?
–  Det en en fantastisk 
upplevelse, det är så 
himla roligt.
 
Hur känns 
det att vara i 
direktsändning?
– Det är jättekul. I 
början så tänker man 
inte på det för det är 
bara en liten liten 
kamera som jag tittar i 
och så sitter det massa 
människor bakom, så 
det är en jättehäftig 

känsla. Men då gäller 
det att man gör alla 
saker rätt.
 
Vilken artist 
är roligast och 
vem är busigast i 
Melodifestivalen?
 – Oj, det är alla, alla 
är roliga och busiga. 
Men jag skulle nog säga 
Benjamin, han brukar 
göra massa hyss. Sen 
kanske Liam. 

 Vad är din största 
dröm?
– Att få bli en jättestor 
artist över hela världen. 
Det är min största 
dröm. 

Det var jättekul att 
intervjua Renaida 
och att få se henne 

på riktigt och inte 
bara på tv. Vi var lite 
spända och pirriga 
innan men till slut så 
gick det över. Men det 
var jätte jättekul att få 
chansen att intervjua 
Renaida för hon var 
så glad och snäll. Vi 
hoppas att det går bra 
för henne i finalen på 
Melodifestivalen, och 
att hon kommer få 
många röster från just 
vår klass. Vi hoppas 
också att det är många 
fler än bara vi i den här 
klassen som kommer 
att rösta på Renaida i 
finalen.

 
Av 4D i Forssjö skola i 
Katrineholm.

Foto: Shutterstock.com/Ljupco Smokovski.

Klass 4D i Forssjö skola i Katrineholm är med i MiniBladets Reporterskola. De har intervjuat Renaida som 
är med i finalen i Melodifestivalen.

REPORTERSKOLAN


