
  

 
 

 

 

TITEL: Lilla Aktuellt Skola 

SÄNDNINGSDATUM: 7 december 2018 

PLATS: UR:s Studio, Kunskapshuset, Stockholm 

TEXTNING: A. Thorén/S. Lilja, BTI Studios. 

WEBB:  https://urskola.se/Produkter/207368-Lilla-Aktuellt-skola-2018-12-07 

 

Programledare: Det är fredag och in kommer femmorna från Granbackaskolan 

för nu ska vi sammanfatta nyheterna. 

Max: Man kan säga att min kropp är tjej medan min hjärna och så är kille. 

Programledare: Vi träffar Max som föddes som tjej men känner sig som en kille.  

"Sämst på Fortnite", "Jonna är gravid" och Osman som rappar, här är listan över 

årets största Youtube-klipp. 

Hur många av er har sett nåt av de klippen? Vi snackar mer Youtube senare i 

"Lilla Aktuellt skola". Välkomna. Men vi ska börja med ett annat snack. Ett 

speciellt samtal pågår på det här slottet, Johannesbergs slott. Samtalen handlar 

om att försöka skapa fred i Jemen i Mellanöstern. 

Reporter: Bilderna ser kanske inte speciella ut men det kan vara början på en 

efterlängtad fred. På de här sidorna sitter två grupper från Jemen som krigar mot 

varandra. Även om man inte hör mycket om kriget i Jemen så pågår en katastrof 

där. Miljontals människor får inte nog med mat. Tusentals personer har dött, 

många har lämnat landet men många är också kvar här. Kriget började 2015 och 

det har skett en massa attacker sen dess. Landet är delat i två med två grupper 

som krigar mot varandra. Det finns hjälporganisationer som försöker hjälpa 

människor med rent vatten, mediciner och mat. 

För att kriget ska ta slut och människor ska kunna må bättre så måste de som 

krigar prata med varandra och försöka komma överens. Det är just därför 

fredssamtalen hålls nu. Många säger att det är det största steget mot fred på 

flera år. Det som är speciellt är att samtalen sker här i Sverige. FN frågade Sverige 

om det var okej att ha samtalen här och Sverige sa ja.  

 

Programledare: Än så länge har inte samtalen kommit fram till så mycket. 

Händer det nåt så får ni veta det i "Lilla Aktuellt".  
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Såna här gula västar är det många som använder för att man ska bli sedd i 

mörkret. Men den senaste tiden har västarna använts till nåt annat i Frankrike. 

Flera människor har tagit på sig dem och skapat kaos när de demonstrerade.  

 

Reporter: I flera veckor har en rörelse som heter "Gula västarna" protesterat mot 

höjda bensinpriser. Det har inte gått lugnt till. I Paris blev det upplopp i helgen 

med brända bilar, plundrade butiker och hundratals skadade och gripna. Nu har 

Frankrikes president, Emmanuel Macron, gått med på en del krav men de är 

ändå inte nöjda. De ska fortsätta protestera i morgon. 

Listan på årets mest populära Youtube-videor i Sverige är släppt. På femte plats 

hamnar Jocke och Jonna när de får veta att Jonna är gravid. 

 

Jonna: En bebis! 

Reporter: Sen blir det musik. Pewdiepies "Hej Monika" på fjärde plats och Daniel 

Norbergs melloparodi på tredje plats. "Sämst på Fortnite" på andra plats och på 

första plats är det Osman som rappar på "Talang 2018". Det klippet har över 6 

585 000 visningar på Youtube. Det är lite fler än vad det var som röstade i valet.  

 

Programledare: Publiken, hur många av er har sett nåt av de klippen?  

(Publiken håller upp mest gröna tummar, någon röd tumme) 

Programledare: Allihop. Nej, nån som inte har det. Artin, du hänger mycket på 

Youtube. Varför? 

Artin: Det är mycket underhållande, det är bara kul. Man kan få ett skratt av det 

och så. 

Programledare: Du följer många som streamar när de spelar. Varför då? 

Artin: Det är också underhållande och man kan få ett skratt. Man kanske lär sig 

ett nytt trick och så kanske man lär sig nåt nytt engelskt ord. Man vet aldrig. 

Programledare: Man blir mer skillad. Minna, hur mycket tittar du på Youtube? 

Minna: Typ varje dag. 

Programledare: Vad ser du, då? 

Minna: Vloggar, men också gamingvideor. 

Programledare: Favoritklipp? 
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Minna: När man är med djur och sånt. 

Programledare: Berätta mer. 

Minna: Ett klipp är när min favorityoutuber är på en djurfristad. 

Programledare: Okej, varför då? 

Minna: För jag gillar djur. 

Programledare: Vi ska gå vidare till klimatet nu. I veckan började FN:s stora 

klimatmöte som hålls i Polen. Världens ledare diskuterar hur 

klimatförändringarna ska stoppas. Innan mötet ville många visa hur viktig de 

tycker att klimatfrågan är.  

Reporter: I förra veckan började hundratals personer demonstrera för klimatet. 

Demonstrationerna är inspirerade av Greta Thunberg som började skolstrejka 

varje fredag utanför Riksdagshuset. Det här har spridit sig till Australien. Där gick 

tusentals elever ifrån skolan för att protestera. De tycker att deras politiker inte 

bryr sig om klimatet. 

Lucie: Jag är här idag för att jag tycker att politikerna inte gör tillräckligt för att 

stoppa klimatförändringarna. Om vi vill stoppa klimatförändringarna måste vi 

göra väldigt mycket mer. 

Programledare: Klimatmötet i Polen fortsätter, och vi kommer att berätta mer. Vi 

vill ha er hjälp. Vad funderar ni på och vad ska politiska ledare göra? Spela in ett 

klipp med frågan och skicka det till oss så besvarar vi alla frågor, och vissa visar 

här. Som vanligt söker vi en aktuell person. Är ni redo? 

Vem är det här? 

Vem är veckans fejs? 

Hörde jag nån? 

Hanna Öberg heter hon. Skidskytt. I veckan vann hon årets Bragdguld. 

Bragdguldet är ett av de finaste prisen och har delats ut i 100 år. Hon får priset 

för sitt OS-guld i vintras. Hon är 22 år och överraskade alla när hon vann 

tävlingarna i Sydkorea. 

Det här är Max, som våra kollegor på "Fråga doktorn" har träffat. Max har 

funderat på det här med att vara tjej eller kille. Han föddes som flicka men han 

känner sig mer som en pojke. 

Max: Jag har alltid känt mig lite pojkflickig. Men det är typ det senaste halvåret 

som jag har förstått vad det är jag känner. 
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Reporter: Max föddes som flicka och hette Minea de första nio åren av sitt liv. 

Men i våras berättade han för sina föräldrar att han är en pojke. 

Max: Man kan säga att min kropp är tjej, och min hjärna och så är kille. Det är 

oftast så jag brukar säga. 

Mamma Erika: Här vet jag att jag på morgonen försökte få sätta upp ditt hår. 

Men jag fick inte. Du var jättebestämd och ville absolut inte. 

Reporter: I passet och andra viktiga papper står det att Max är en tjej men han 

har bytt namn och heter Max på riktigt nu. Han har berättat på skolan hur han 

känner. 

Max: Jag vill att man kallar mig Max och han. 

Reporter: Är Max samma person? 

Noah: Nej. Inte ens nära. Helt annorlunda, fast bättre. 

Theo: Jag tycker att han har varit lite gladare än förut. 

Reporter: En grej som Max har funderat på är hur han ska göra på simträningen. 

Vilket omklädningsrum ska han ta? Oftast blir det tjejernas. 

Max: Det är ganska många som tittar på mig. Jag försöker att inte bry mig. Jag 

blir inte ledsen heller. Jag bryr mig inte om det. 

Reporter: Men en sak känns jobbig. Han är snart i puberteten. Alltså när kroppen 

utvecklas. 

Max: Det viktigaste är nog att jag inte ska få bröst. Det vill jag inte. Det är typ det 

värsta som kan hända. 

Reporter: Max hoppas att han ska få stopp-hormoner så att han inte får bröst. 

När han blir äldre kan han få särskilda killhormoner. 

Max: Jag vill bara att jag ska få fortsätta leva utan att nån mobbar mig för den jag 

är. 

Mamma Erika: Det som att han har burit nåt och blev av med det. Han är en 

pojke. Så är det. 

Programledare: Skönt att höra att Max mår bättre. Noshörningar är ett av 

världens mest hotade djur. De håller på att utrotas av tjuvjägare som vill åt deras 

horn. När noshörningar skjuts blir deras ungar föräldralösa. 11-årige Hunter vill 

göra nåt åt det. Han har bestämt sig för att försöka skydda ungarna. 

Reporter: Han har blivit nåt av en kändis i Sydafrika: 11-årige Hunter. Utan 

honom hade kanske flera av de här ungarna inte levt i dag.  
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Hunter: Alltihop började den 31 december 2015 när jag hörde talas om en 

övergiven noshörningsunge i ett vildreservat. Noshörningar är nästan utrotade så 

jag ville hjälpa till genom att samla in pengar. Jag bad mamma att göra en 

Facebooksida för där skulle många se det. 

Reporter: Det hade han rätt i. Genom Facebook sidan samlade han in 140 000 

kronor som han sen skänkte till det här centret som tar hand om ungar tills de är 

starka nog att släppas ut. 

Hunter: Alla pengar går till att rädda, föda upp och återanpassa föräldralösa 

noshörningar. Föräldrarna har dött men om vi kan rädda ungarna så kan de göra 

fler ungar och det är väldigt viktigt. 

Reporter: I dag finns det bara 25 000 vilda noshörningar kvar i Afrika. Men 

Hunter och de andra på centret jobbar för att stoppa tjuvjakten så att de här 

ungarna kan växa upp och leva i det fria. 

Programledare: Programmet är snart slut, men jag rekommenderar våra 

diskussionsfrågor som finns på barnkanalen.se/lillaaktuelltskola.  

Nu tittar vi på vad som händer nästa vecka. 

På måndag delas Nobelprisen ut. En del firar i skolan. 

"Musikhjälpen" drar igång, som samlar in pengar till välgörenhet. 

Och det är årets sista "Lilla Aktuellt skola".  

Publiken, kom hit. Det är dags att säga trevlig helg och hej då. 

 

 

 


