
  

 
 

 

 

TITEL: Lilla Aktuellt Skola 

SÄNDNINGSDATUM: 14 december 2018 

PLATS: UR:s Studio, Kunskapshuset, Stockholm 

TEXTNING: T. Landström/J. Gregory, BTI Studios. 

WEBB:  https://urskola.se/Produkter/207366-Lilla-Aktuellt-skola-2018-12-14 

 

Programledare: Tio dagar kvar till julafton och årets sista "Lilla Aktuellt skola"! 

Stort klimatmöte slutar i dag. Varför är det svårt för världens ledare att komma 

överens? 

Hemsk attack i Frankrike. Eiffeltornet släcktes ner för att hedra de som dog. 

Hej och välkomna! 

Välkomna, Svågadalens skola och Friggesundsskolan från Bjuråker. 

Publiken: Hej! 

Programledare: Ni har åkt långt för att komma hit. När gick ni upp i morse 

egentligen? 

Publiken: Halv två! 

Programledare: Halv två! Oj, oj, oj! Vi får hoppas att ni håller er vakna lite till. Vi 

ska börja programmet med en fin fest där årets bästa forskning firas. Jag pratar 

så klart om Nobelfesten. I måndags hölls festen här i Stockholms stadshus. Det 

var många fina balklänningar, kronor, frack, kungligheter och finmiddag, som ni 

ser här. 1 340 gäster var inbjudna och under dagen delades fyra Nobelpris ut. 

Den som vinner ett Nobelpris får, förutom äran, nio miljoner kronor.  

Men inte bara där firades det. En skola som hade sin egen Nobelfest var 

Ängsnässkolan i Huddinge. 

Prisutdelare: Utvecklingspriset i värdegrund tilldelas...Ella Borrman. Ella, du har 

förmågan att få andra att prestera och utvecklas. Du är en förebild för våra yngre 

elever. Grattis. 

Reporter: Det är prisutdelning av skolans egna Nobelpris. Både Ella och Teodora 

vinner Fredspriset. Det delas ut till de som har varit schyssta kompisar. Varför 

fick du det här priset? 

Ella: Vi gjorde böcker med tvåorna och då hjälpte jag till.  
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Teodora: Jag hjälper min kompis mycket med språket. Hon kan inte svenska, så 

jag översätter. 

Reporter: Elevrådet dukar upp och fixar i matsalen. 

Calle: Det här är en speciell Nobeldukning. Man viker en servett på mitten. Den 

ska peka till höger. Man lägger på gaffeln spikrakt och sen ska kniven peka mot 

gaffeln. 

Reporter: Nu är det dags för lyxlunch. Skolans kock har varit kock på 

Nobelmiddagen. Vad var godast? 

Noa: Kycklingen. 

Reporter: Vad gjorde kycklingen så god? 

Noa: Den var lite... Den var saftig. 

Reporter: Är det godare än vanlig skollunch? 

Maria: Ja, mycket. 

Reporter: Precis som på stora Nobelfesten har eleverna klätt upp sig. 

Sebastian: Jag har på mig kavajbyxor, en pikétröja och kavaj. 

 

Programledare: Det är fortfarande rörigt i svensk politik. Det har ju snackats om 

vem som ska bli statsminister. I dag röstades det i riksdagen om Stefan Löfven 

ska få bilda regering med Miljöpartiet. Men som många trodde så blev det "nej". 

Jakten på en ny statsminister fortsätter.  

Det har hänt mer inom svensk politik i veckan. 

Reporter: Även om vi inte har nån ny regering fick vi en ny budget i veckan. 

Riksdagens talman: Kammaren har antagit reservation 1. 

Reporter: Det stod mellan Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget mot 

Moderaternas och Kristdemokraternas. Centerpartiet och Liberalerna valde att 

inte rösta så de som avgjorde vilken budget som skulle vinna var 

Sverigedemokraterna. De röstade på Moderaternas och Kristdemokraternas 

budget. En budget säger vilka grejer Sverige ska lägga sina pengar på under året. 

Budgeten som vann satsar på skattesänkningar och pengar till sjukvård men 

lägger mindre pengar på miljön och klimatet. 

I onsdags kväll släckte Frankrike ner Eiffeltornet i Paris för att visa sin sorg. I 

tisdags hände en fruktansvärd sak i den franska staden Strasbourg. En man hade 

med sig en pistol till julmarknaden där. Han sköt flera personer. Tolv skadades 
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och tre dödades. Händelsen kallas ett "terrorbrott" alltså att nån vill skrämma 

och skada oskyldiga genom våld. Hela Frankrike tänder nu ljus och sörjer 

människorna som dog.  

Programledare: Sent i går sköts personen som genomförde den hemska 

attacken. Det var när polisen skulle gripa honom som det hände. 

Vi har snackat en hel del om klimatet på sistone. Under några veckor har det 

pågått ett stort klimatmöte som FN har ordnat i polska Katowice. Så här har det 

sett ut i de två veckor som mötet har pågått. Vår reporter Karin är här. Du har 

varit på många klimatmöten. 

Reporter: Ja, det har jag. Det är ett möte som FN håller varje år. Tusentals 

forskare och världsledare försöker bestämma hur man ska göra för att 

klimatförändringarna inte blir så stora. 

Programledare: Klassen, tänker ni mycket på klimatförändringar? Ja eller nej. 

(klassen håller upp gröna och röda tummar) 

Programledare: Lite blandat, men ganska många säger "ja". Det funderar många 

på och många har frågor om klimatet. Ni har också fått skicka in era frågor i 

appen Mixat. 

Reporter: Jag träffade en klimatforskare och här är svaren på några av frågorna. 

Naya: Varför förändras klimatet? 

Klimatforskare Frida: Hej! Att det blir varmare beror på att vi släpper ut 

växthusgaser i atmosfären, som koldioxid. Det gör vi när vi använder bensin, olja 

och kol så t.ex. när vi kör bil, flyger, i industrier eller jordbruket. 

Lova: Vad händer i framtiden om vi fortsätter släppa ut så här många gaser? 

Klimatforskare Frida: Om vi fortsätter släppa ut gaser så blir det bara varmare på 

jorden. När det blir varmare smälter isarna på Nord- och Sydpolen och glaciärer 

och havsytans nivå stiger när vattnet blir varmare. På många platser kan man 

inte leva för att det för varmt eller torrt eller för att marken har försvunnit. 

Idde: Vad kommer hända med somrarna? Blir det stekhett eller jättekallt? 

Klimatforskare Frida: När hela jorden blir varmare blir det även varmare här på 

somrarna. Det blir vanligare med riktigt varma somrar, som den vi hade i somras. 

Jättekallt blir det allt mindre. Så märker vi klimatförändringarna mest: Milda 

vintrar och mindre snö. 

Programledare: Fler frågor och svar finns i Mixat. De här mötena pågår varje år. 

Många undrar varför det inte går framåt. 



  

4 
 

Reporter:  Jag förstår att många känner så, men det går lite framåt för varje gång. 

Men det är inte lätt när 200 väldigt olika länder ska komma överens. 

Programledare: Varför är det så svårt? 

Reporter: Det handlar om tre stora grejer: Utsläppen, mätning och rättvisa. 

Programledare: Okej. Vad handlar utsläppen om? 

Reporter: Utsläppen pratade Frida om nyss. Forskarna är överens om att de 

måste minska. Men flera länder, till exempel USA, Ryssland och Saudiarabien går 

inte med på att minska sina utsläpp från kol och olja. 

Programledare: De flesta vill ju ändå minska utsläppen. 

Reporter: Ja. På FN-mötet för tre år sen i Paris lovade nästan alla länder att de 

ska minska sina utsläpp. 

Programledare: Då kommer vi till den andra punkten: mätning. Vad handlar det 

om? 

Reporter: Det har med utsläppen att göra. Vi mäter våra utsläpp på ett sätt. I 

Spanien och Indonesien mäter de på ett helt annat sätt. Då är det svårt att 

jämföra och veta att länderna gör det de har lovat. 

Programledare: Sen har vi den tredje punkten på din lista, som är rättvisa. Vad 

har det med klimatet att göra? 

Reporter: Rättvisa mellan rika och fattiga länder. Från början har vi rika bidragit 

mest till att jorden blir varmare genom vårt sätt att leva, åka bil och flygplan, 

shoppa... Men de fattiga drabbas hårdast av ett nytt klimat. 

Programledare: Varför är det så? 

Reporter: De ligger där det ofta redan är väldigt varmt. Förändringarna blir mer 

förödande för dem. Som ni ser på bilderna blir det översvämningar och extrem 

torka. Det "braiga" är att de rika länderna har lovat de fattiga att hjälpa dem med 

pengar så att de ska fortsätta kunna bo kvar. Sen är de rika länderna lite för 

snåla, tyvärr. Vi i Sverige är ändå generösa med att ge pengar. 

Programledare: Man förstår att det är svårt att komma överens. Anna, vad 

tänker du kring att det är svårt att komma överens om klimatet? 

Anna: Det är ganska läskigt. Man förstår inte varför de inte kan komma överens. 

Men det är inte jättelätt heller, för alla vill ju bestämma. 

Programledare: Och Lina, brukar du tänka mycket på det här med 

klimatförändringarna?  



  

5 
 

Lina: Ganska mycket brukar jag tänka på kvällarna när jag inte kan sova. Tänk vad 

som händer om vi inte minskar utsläppen. 

Programledare: Det är bra att tänka på att politikerna bryr sig. 

Politiker: Ja. De allra flesta politiker tar klimatfrågan på allra största allvar och 

försöker göra bra saker. 

Programledare: Finns det nånting vi kan göra för klimatet? 

Reporter: Vi fick den frågan av Frans. 

Frans: Vad kan jag som barn göra för att vårt framtida klimat ska bli bättre? 

Klimatforskare Frida: Jag tänker på fyra saker. Först ska man läsa på om 

klimatfrågan och försöka förstå. Den andra saken är att berätta hur viktigt det för 

så många som möjligt. Den tredje saken är att sätta press på dina föräldrar. Be 

dem att kolla sina koldioxidutsläpp. Vad är den största faktorn: bilen, flyget, 

maten eller prylarna? Den fjärde saken: påverka politikerna. De stiftar lagarna 

som bestämmer vad som gäller så att alla kan göra rätt. 

Programledare: Klimatmötet slutar i kväll. Vi får se vad politikerna kommer fram 

till. Tack, Karin! Nu blir det nåt helt annat. Det är dags att gissa på veckans fejs. 

Vem kan det här vara? Stefan Löfven? Nej. William Spetz hörde jag er säga. 

Javisst, det är William Spetz, komikern och skådisen en av programledarna för 

årets Musikhjälpen, som sänds hela veckan. 

Det känns sorgligt men årets sista "Lilla Aktuellt skola" går mot sitt slut. Men 

även om vi tar ledigt härifrån finns det mycket "Lilla Aktuellt" grejer kvar som 

händer i år.  

(Text: Lilla Aktuellts årskrönika) 

Alltså, kom igen. 

Waah! 

Ding! 

Jag är så nervös. Kolla, jag skakar. Jag dör. 

Årskrönikan. Annandag jul, kvart över sju i Barnkanalen. 

Programledare: Det kommer att bli helt sjukt. Det får ni inte missa den 26 

december. Men nu är det dags för er att komma upp här och säga hej då. Anna, 

vilken låt valde ni? 

Anna: ”Jul igen". 
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Programledare: "Jul igen". Det är snart jul. Vi säger god jul och gott nytt år och ha 

det så bra. Vi ses igen den 18 januari. Hjälper ni mig att säga hej då? 

Klassen: Hej då! 

 


