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Programtips, reportage och extramaterial för dig som arbetar med undervisning
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Skrivbolaget

”Varenda unge ska gå ur
grundskolan och kunna
skrivreglerna!”

z Språkstjärnan
Jonas Wallerström:
”Programmet slog ner som en
bomb i klassrummet, det fanns
ett brinnande behov”
z Gå på museum hemifrån
”Man häpnar och tiden
försvinner”
z ”Därför höll jag på att dö av
skratt” – Siw Malmkvist om
inspelningen av Seniorsurfarna

Innehåll

Radio- eller poddprogram
du kan lyssna på

Inledande ord från vd Sofia Wadensjö Karén
Förskola
Musik på schemat - här hittar du verktygen
åk F-3
Skrivbolaget rycker ut
åk 4-6
Vässa nutidsorienteringen med Lilla Aktuellt skola
åk 7-9
Demokrati
Våld i ungas parrelationer
Grund- och gymnasiesärskola
Gymnasiet
Moderna språk
Teckenspråk
Nationella minoriteter och urfolk
På flera språk
Ny i Sverige
Folkbildning
Utforska länsmuseernas unika berättelser
Källkoll
Hållbar utveckling
Lärarfortbildning
För dig som är förälder

Hej där,
Britt-Inger!
Vad är det som skiljer Skrivbolaget från
Grammatikbolaget?
På Skrivbolaget hjälper vi folk med skrivregler. Det kan vara
allt från hur man håller reda på de och dem till när det ska vara
versaler eller gemener eller vikten av att sätta ut kommatecken
och punkt.

Foto: Haben Solomon

Program eller klipp
du kan titta på

3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18
19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-43
44-45
46-47

Därför jublade vi
”Inga jublade så högt som ni när ni vann”, skrattade kollegan från ett annat tv-bolag.
Det är fredag kväll, direktsändningen av tv-galan Kristallen är precis avslutad och alla strömmar
ut i entrén på Cirkus för att heja på varandra, gratulera förbipasserande vinnare och kanske även
diskutera om rätt program vann.
När det var dags för avslöjandet av Årets barnprogram höll vi på UR våra tummar hårt. Vi var
nominerade tillsammans med fem andra superfina program. I finalen var två kvar – årets julkalender
på SVT och vår Djuren på Djuris.
När programledaren sade ”Och vinnare är …” så upplevde vi en av de längsta stavelserna
någonsin. Sade hon ”Juuuulkalendern”? Eller sade hon ”Djuuuuren på Djuris”?
Hon sade ”Djuren på Djuris”.
Varför vi jublade så?
Det handlar förstås inte bara om att vinna en kategori på en tv-gala. Utan om något mycket större.
I grunden handlar det om att vi har fördjupat oss i vad som ger Sveriges alla förskolebarn de allra
bästa förutsättningarna för att kunna ta till sig kunskap och lärande. Svaret är enkelt: en trygg
skolmiljö.
Och med hjälp av den här programserien kan pedagoger över hela landet skapa just en tryggare
miljö för våra förskolebarn. Avsnitten utgår från situationer som alla förskolebarn känner igen –
retas inte, får jag vara med?, pax den är min, förlåt osv. Att våra barn är trygga i skolan är livsviktigt! Förstås långt, långt viktigare än något pris på en tv-gala.

Men.
Med fina priser får fler upp ögonen för våra viktiga program, för vår unika programskatt
med utbildande program. Och ju fler som tar del av våra program, desto fler har chansen
att genom kunskap och lärande nå sin fulla potential. Både stora och små.
Det är ingen liten sak.
Därför jublade vi.
Så högt.

Sofia Wadensjö Karén
Vd på UR

Foto: Haben Solomon

Varför är det viktigt enligt dig?
Åh herregud, det kan ju handla om liv och död! När jag läste en
text helt utan skiljetecken så fick jag slut på luft och svimmade
så många gånger att jag fick ta på en hjälm för att kunna läsa
klart utan att skada mig.

Ansvarig utgivare: Åsa Lundell

Omslagsfoto: Haben Solomon

I redaktionen: Kristina Bennet Westre och Erika Iwar

Fotografer: Anges vid varje foto, övriga Shutterstock

Med hjälp av: Eva Berntsson, Charlotta Mattsson Norling,

Tryck: Stibo Complete 2021

Catharina Rost, Jessica Bäckman och Mette Hultgren
Läs mer om serien Skrivbolaget på sidorna 10–11 och hur den kan
hjälpa elever på mellanstadiet till ett bättre skriftspråk.

Svanenmärkt
trycksak,
5041 5041
0004
Svanenmärkt
trycksak,

0004

Bildredaktörer: Lotta Ahrnstedt Öster och Haben Solomon
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De har makten över Barnradions bokpris
– möt årets EXPERTJURY
Fem sjätteklassare från Tunaskolan i Tumba
läser och diskuterar fem nominerade böcker
för barn i åldern 9-12 år.

FILIP

I sista avsnittet koras en vinnarförfattare som får
ta emot Barnradions bokpris direkt från sina egna
läsare. Här avslöjar årets jury vad som krävs av en
vinnarbok, sina egna författardrömmar och vilken
dryck som passar bäst till en riktigt bra berättelse.

När jag läser vill jag ha det lugnt och
lite mörkt. Att läsa är som att vara
med i en film, du ÄR huvudkaraktären! En bra bok ska vara så spännande att man inte vill sluta läsa.
Om jag blir författare vill jag skriva
något känslosamt som sätter fart
på läsarens fantasi.

IDA

LINUS

Jag är hästtjej och läser gärna böcker om hästar. Det är kul att känna
igen sig från ridskolan och förstå hur
hästarna tänker. Ibland kan jag sjunka in i en bok och sträckläsa den, det
känns som att komma in i en annan
värld. En bra bok ska vara både lite
läskig, komisk och spännande.

EMRAN

Jag läser ofta i sängen men lika
gärna på en stor fest med en massa
musik. En riktigt bra bok ska ha en
lång, röd tråd i sig och gärna innehålla flera mysterier. Om jag ska bli
författare? Kanske i framtiden. Men
jag är nog mer intresserad av att
läsa själv.

ESILA

Jag gillar att läsa i olika miljöer, till
exempel på stranden. Ibland tänker
jag att när jag blir stor, då ska jag
skriva en alldeles egen bok och den
ska innehålla den perfekta kombinationen av allt jag vill läsa om – en
deckare som även innehåller kärlek
och skräck.

När jag läser vill jag gärna ha en
kopp te – och det ska helst vara
grönt. Att läsa en bok är som att
höra någon annans dröm. Deckare
är kul eftersom man får fundera
lite själv. Om någon i en bok gör ett
misstag så kan man lära sig av det
och veta vad man ska göra om det
händer i ens eget liv.

Jenny Jägerfeld

barnboksförfattare och tvåfaldig vinnare av
Barnradions bokpris (2018 och 2020):
“Att vinna Barnradions bokpris betyder otroligt
mycket för mig som författare, att de som jag
faktiskt skriver för tycker om det jag gör. Det blir
något slags tecken på att jag är på rätt spår.
Sedan var jag väldigt imponerad av juryns
analyser och frågor kring alla böcker.”

Vem tar hem titeln i år?
Hör Barnradions bokpris
på UR Play!

Osynliga sår
Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld och
förtryck. Ändå är våld i hemmet en verklighet för
många barn i Sverige idag. Serien ger oss dokumentära berättelser om sexuella övergrepp, våld
och hedersförtryck. Varje program lyfter barnets
rättigheter i enlighet med barnkonventionen och
den svenska lagstiftningen.
4-6, samhällskunskap,
3 x 8-10 min

Newsreel easy
På lätt engelska och i ett långsamt tempo ger vår
reporter i London er rapporter om politik, kultur,
nöjen och sport. Språknivå: A2-B1.
4-6, engelska,
nyheter

Lyssna och följ med – träna lässtrategier
med Maj Bylocks Drakskeppet
Eleverna kan gärna lyssna på uppläsningen samtidigt som de följer med i texten i en fysisk bok och
tränar på lässtrategier i ämnet svenska. Drakskeppet
handlar om en ung flickas kamp för att överleva i ett
nytt land, erfarenheter som många kan identifiera
sig med. Boken beskriver skillnader i människors
livsvillkor och ger även eleverna kunskap om livet
under vikingatiden, vilket kan väcka nyfikenhet även
för ämnet historia.
4-6, svenska,
23 x varierande längd

Hollie Hobbie -säsong 2
En dramaserie på engelska som behandlar välbekanta ämnen som identitet, relationer, jämlikhet och
miljöfrågor. Serien skapar tillfällen att träna och
utveckla hör- och läsförståelse, samt ordförråd och
uttal.
4-6, engelska,
10 x 22 min

Foto: Camilla Persson

Foto: Mikaela Matar

4–6

Hej där
Leon Sandelius
..skådespelare som gör huvudrollen i ett radiodrama efter
boken En annan Albin av Johan
Unenge.
Berättelsen handlar om Albin som nästan ingen lägger märke
till, innan en dramatisk händelse vänder upp och ned på allt.
Vad är det svåraste med att spela Albin?

Jag är inte så blyg som Albin är och har inte upplevt samma
saker, men jag lär mig väldigt mycket på att sätta mig in i
hans situation.
Vad hoppas du att lyssnarna ska lära sig?

Jag hoppas att fler börjar tänka mer på människor runt
omkring som kanske inte får så mycket uppmärksamhet
men som också behöver bli hörda.
Du är tretton år men har redan skådespelat i över ett
decennium. Hur började allt?

Jag satte upp egna föreställningar i vardagsrummet
redan när jag var tre år och lät mina gosedjur spela de
andra rollerna. När jag var sju år spelade jag rektor i en
skolmusikal som hette Flugturen.
...och sedan dess har du gjort alla möjliga teaterroller,
som Skorpan Lejonhjärta och Emil i Lönneberga. Vad är
skillnaden att spela på scen och i en radiostudio?

När något går fel på en livescen måste man improvisera
sig ur det. I en radiostudio kan man ju ta om tills det blir
perfekt.
Ni spelar in i Vimmerby och du bor i Hultsfred.
Vad behöver du för att palla dina långa pass på jobbet?

Inget mer än en skön fåtölj att chilla i mellan tagningarna!
Fler än 400 personer sökte rollerna till En annan
Albin. Vad är ditt tips till andra trettonåringar som vill
bli skådisar?

Våga ta kontakt med olika rollbesättare! Det är inte läskigt,
det enda som kan hända är att de känner igen ditt namn till
nästa gång.
Har du själv någon drömroll i framtiden?

Ja, åh...att få vara med i Julkalendern!

En annan Albin
4-6, svenska, SO, värdegrund, 6 x 15 min.
Premiär hösten 2021

Barnradions bokpris görs i samarbete mellan UR och Sveriges Radio. Foton: Haben Solomon
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Foto: Haben Solomon

Mediesnacket
Korta, fördjupande medieinslag som återkommer i
programmet varje vecka med en förklaring av ett
aktuellt medieinslag eller fenomen, till exempel
nyhetsvärdering, falska bilder och kakor på nätet.
Inslagen finns också publicerade separat på UR Play.

Veckans viktigaste händelser, paketerade
för barn och unga som tittar i klassrummet. Lilla Aktuellt skola är redan en självklar rutin för hundratusentals elever. Nu
spetsas programmet för att bli ännu mer
relevant i skolsammanhang.

Foto: Haben Solomon

Det är fredag och riggat för inspelning av veckans Lilla
Aktuellt skola. Oroligheter i Gaza, artisten Tusse och en
skolstängning i Trollhättan finns i körschemat. Programledare Aida Pourshahidi har kommit till jobbet en
halvtimme tidigare än normalt.

14

– I vanliga fall är det mesta satt dagen innan, men
nu fick vi skriva om lite i sista minuten eftersom det har
hänt nya saker i Gaza sedan igår kväll, berättar hon.
Lilla Aktuellt skola är en tjugo minuter lång sammanfattning som fördjupar veckans nyheter för elever
i årskurs 4-6. Programmet, som är en samproduktion
mellan UR och SVT, har nyligen utvecklats för att ännu
mer passa i en skolsituation.
– Vi har gått ut brett och frågat lärare vad de tycker.
Därefter har vi skruvat på programmet. Vi har bland annat infört fördjupningen Mediesnacket och lanserat ett
nyhetsquiz som kommer varje vecka och som bottnar
i både programmet och läroplanen. Att hjälpa skolbarn
att förstå sin omvärld är det finaste uppdrag som finns,
säger Matz Lundin, exekutiv producent på UR.
Varje program ska innehålla en mix av ämnen, men redaktionen väjer aldrig för de mest komplicerade händelserna. Reporter Karin Axelsdotter Olsson smyger ut från
studion efter att ha förklarat konflikten mellan israeler
och palestinier för tittarna. Ett knepigt uppdrag, även för
en rutinerad journalist.
– Det handlar om att först förstå något själv och
sedan våga förenkla. Jag har jobbat på Rapport i många
år, och där funkar det att slänga sig med olika komplicerade uttryck. Det kan man inte här, konstaterar Karin.

Lilla Aktuellt skola hyllas ofta för sitt sätt att lugna
elever som känner oro för svåra händelser i nyhetsflödet.
– Man ska våga vara sann mot barn och ställa
öppna frågor om vad de vill veta. Men vi på Lilla
Aktuellt skola försöker också att ge hopp. Som idag
när en expert fick konstatera att ”Alla krig tar slut”,
säger Karin Axelsdotter Olsson.
Programledaren Aida Pourshahidi har precis rundat av
inspelningen. En hel veckas förberedelser är i hamn.
Snart börjar planeringen inför valåret 2022, då programmet blir ett viktigt verktyg i elevers nutidsorientering.
– Det finns så många olika källor där barn och
unga hittar information idag. Megamäktiga konton
i sociala medier och budskap som sprids via olika
memes. Lilla Aktuellt skola vill inte vara en motpol till
det, men vi kan hjälpa till att förklara vad de menar.
Samtidigt berättar vi saker som vad ett val egentligen
är och hur det funkar. Jag älskar när vi lyckas förklara
saker för elever som de inte visste att de var intresserade av, avslutar Aida.
Läs mer om Lilla Aktuellt teckenspråk på sidan 27.

Arbetsblad
Fakta- och diskussionsfrågor som är kopplade till
nyhetsinslagen och Mediesnacket. Finns under
fliken ”Pedagogiskt material” under programmet
på UR Play.
Nyhetsquiz
Frågor med svarsalternativ om innehållet i
programmet. Finns som webbversion via Lilla
Aktuellts nyhetsbrev eller i arbetsbladet.
Nyhetsbrev
Lilla Aktuellt skolas eget nyhetsbrev för dig som
lärare kommer varje torsdag med information om
veckans program, quiz och diskussionsfrågor.
Anmäl dig här: urplay.se/nyhetsbrev
Här ser du Lilla Aktuellt skola
Programmet publiceras varje fredag på UR Play
och SVT Play och sänds i SVT Barn på fredagar
klockan 14.25.

”Jag älskar när vi lyckas
förklara saker för elever
som de inte visste att de
var intresserade av”
Aida Pourshahidi, programledare
Lilla Aktuellt skola

Foto: Haben Solomon

SVT
Grafik:

Vässa nutidsorienteringen med
Lilla Aktuellt skola
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Alter

e!

Uttala utan skam – på tre språk!
Att uttala främmande ljud på andra språk kan många
elever uppleva som lite jobbigt. Nu kan du göra inlärningen av uttal på spanska, franska och tyska både lättare
och roligare.
Varje avsnitt av Uttala utan skam är illustrerat med
korta episoder ur tv-serien Skam på respektive språk.
I slutet av varje program får eleverna själva öva på att
imitera ljud på målspråket. Perfekt att ge som läxa!

Kortfilmsklubben
Kortfilmsklubben bjuder gymnasieeleverna på drama i
kortformat där människor möts, älskar, överraskar och
bråkar på franska, spanska och tyska. Arbetsmaterial
finns till varje film.

***

...Vi underlättar din lektionsplanering! På UR Play
finns tillhörande ARBETSBLAD till de flesta av våra
program på moderna språk.

SKAM – säsong 4
Dramaserien som lär eleverna språk genom
vardagsdramatik om kärlek, svek och vänskap
kommer nu i en efterlängtad fjärde säsong på
spanska, franska och tyska. Alla säsongerna
finns på UR Play.
Gymnasieskola, franska,
spanska och tyska

24

Pärlor
•
•
•
•
•

¡Pregunta ya!
Türkisch für Anfänger
Fais pas ci, fais pas ça
Himmel och jord
The Grammar Company

Foto: Joachim Hedén

m

¡Suert

Hej där
Jonas
Wallerström

La tormenta sueca

programledare för serierna
Alors parle !, Alors demande !
och succén Alors Grammaire !
som även får en andra säsong.

Vera har fått jobb som skådespelare i en spansk
tv-produktion, där ett av kraven är att kunna spanska. Men i sin ansökan har hon överdrivit sina
spanskkunskaper och när inspelningen börjar anar
hennes nya kollegor att något inte stämmer.

Ditt perfekta uttal och lekfulla sätt att förklara
komplicerad grammatik har hyllats av fransklärare både här i Sverige och i flera andra länder.
Hur känns det att vara en superstjärna i språkvärlden?

7-9, spanska,
10 x ca 10 min

Schnack!
Häng med på en resa
till Berlin och ta reda
på vad du behöver
för att kommunicera i
Tyskland.
Programledaren
Kristin åker med Aida
och Joel till Berlin för att lära dem tyska. De övar på
viktiga ord och fraser, lär sig grammatiska knep och
hamnar i olika roliga sammanhang.
7-9, tyska,
8 x 12 min

Håll dig uppdaterad!

De senaste nyheterna
om politik, kultur,
nöjen och sport från tre
språkregioner och i
två språknivåer

•

Nachrichten auf Deut
sch
Nachrichten auf Deuts
ch leicht
• Nouvelles en français
Nouvelles en français
facile
• ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? fácil
Grundskola, gymnasies
kola,
franska, spanska och
tyska

Foto: Kalle Jansson

euf

Foto: Stina Fischer

Moderna språk

Det är härligt men också lagom att få vara en slags
kändis för en smal målgrupp. För några år sedan
jobbade jag som assistent i en produktion där
Fredrik Lindström var programledare. Vi spelade in
på stan och jag stod och höll i en reflexskärm när
två kvinnor stövlade fram och ropade ”Du är en helt
fantastisk programledare! – till MIG, ha ha! Alors
Grammaire ! slog ner som en bomb i klassrummen,
det fanns verkligen ett brinnande behov av den
sortens program.
Hur blev du så slängd i just franska?

Det började med att jag var utbytesstudent i den
lilla franska byn Oloron Sainte-Marie. Jag brukar
kalla den för Frankrikes eget Sveg. Jag har lätt för
att snappa upp språk men har också fått öva upp
modet att våga prata, fast man vet att det kommer
bli fel. Det är ju när man försöker göra sig förstådd
som man faktiskt lär sig.
Ett enda avsnitt innehåller ju många olika moment. Du hoppar till exempel runt en del flankerad av två dansare med kartonger på huvudet?

Ja, en gång skulle den ena putta omkull mig med en
lång stör samtidigt som jag studsade på en trampolin och förklarade skillnaden på tempusen passé
composé och imparfait. Riktigt svårt att få till den
tajmingen.
Finns det någon bra, fransk mening att träna
tungvrickandet på i stil med ”sex laxar i en laxask”?

Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles
sèches ou archi-sèches?
...vilket betyder?

Är ärkegrevinnans strumpor torra eller ärketorra?
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...skådespelare i rollerna som Martina
och Jamal i dramaserien Hitta hem säsong
1 och 2.
H ej S
verige

Serien har blivit en succé bland många som läser
svenska som andraspråk. Blir ni igenkända på
gatan nu?

Foto:
Ur He
j

Ja, det har hänt flera gånger att människor som är nya i
Sverige kommer fram och uttrycker sin uppskattning. Vi
hoppas att serien hjälper tittarna att lära sig svenska på
ett levande och inspirerande sätt där vardagskomiken
gör det lite extra roligt att titta.
I seriens andra säsong har det gått ett par år sedan
senaste avsnittet. Det har minst sagt hänt en del i
Jamals och Martinas liv sedan sist?

Hej Hej Sverige!

Bästa kanal.
Tack för
inläggen! :D

För alla som är nya i Sverige.
Välkommen till en kanal som väcker engagemang
kring svenska språket, kultur och identitet.
Vi lyfter fram nyanländas röster och perspektiv för
att inspirera och skapa gemenskap.

Vi finns som vanligt
på Facebook, Youtube
och nu även på
Instagram

Älskar era klipp.
De borde visas
I grundskolan.

Den här bilden av Sverige
kommer väldigt sällan fram.
Stort tack för att ni lyfter
fram det.

Tack för denna
sida. Tur att jag
har hittat hit.

Kortfilmsklubben
på svenska
Om livet, kärleken och
utmaningar. Kortfilmsklubben på svenska tar
upp ämnen som berör ungdomar som läser SVA, svenska
som andraspråk, på högstadiet
och gymnasiet.

Pärlor

Det här lär mig
svenska, tack så
mycket.

• Vem bestämmer
vad? – på lätt svenska
• Fatta Sveriges demokrati
• Våga snacka
• Svenska för alla
• Nyanlända föräldrar

Foto: Olivia Nordlander

Hej där
Johanna Lazcano
och Gino Estéra

De har verkligen hittat hem – hos varandra. Det dyker
även upp lite nya bekantskaper. Men Martina känner sig
inte riktigt lika hemma som Jamal. Hon har svårt att hitta
nya vänner och känner att hon begår sociala övertramp
hela tiden, utan att fatta exakt på vilket sätt.
Det ryktas även om en rejäl överraskning i andra
säsongens sista avsnitt?

Ja, det uppstår kort och gott lite av ett dilemma...

Hitta hem – säsong 2
Svenska som andra språk och SFI, 15 x 8-10 min.
Premiär hösten 2021

Välj en färg
Pappersfigurerna Loppan och Baggis bjuder på en
lekfull dusch i svenska som andraspråk för elever
i årskurs F-3. Med sång, humor, repetition och
vardagsnära igenkänning får eleverna möjlighet att
utveckla sin kommunikativa förmåga och förståelse
av språket.
F-3, svenska som andraspråk och sfi,
10 x 10 min

Foto: Staffan Erlandsson. Grafik: Patrick Brucker

Ny i Sverige

Foton: Ur Hej Hej Sverige
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Hållbar utveckling

Två

Serierna som gör dig mer klimatsmart

Vi behöver alla bli mer klimatsmarta – men hur? Här är två nya serier som på olika
sätt undersöker vägar till en mer hållbar konsumtion. Häng med kändisar på bootcamp
i Klimatkampen eller bli en klokare konsument med hjälp av Prylberget.

nya

Här drillas stjärnorna i klimatsmarta val

r

Klim
kam atpen

I Klimatkampen flyttar fyra kända svenskar in på en gård för att lära sig banta ner sitt alltför stora
klimatavtryck. Nikki Amini, Filip Lamprecht, Arja Saijonmaa och Claes Malmberg utmanas att tänka
på nya sätt och påbörja en resa mot en hållbar klimatomställning. 11-åriga Ellen Sarri Littorin är
sidekick åt programledaren Mark Levengood. Men att sätta en ny vana tar tid. Därför fortsätter
bootcampen hemma hos deltagarna innan de samlas igen för examen och utvärdering.

Sårbara platser
Klimatförändringar drabbar hela jordklotet, men vissa
platser är extra sårbara. Gurgin Bakircioglu tar oss med
till några av dessa platser i Sverige, som redan idag lever
under ett konkret hot om översvämning.

– Alla kan verkligen göra något.
Det handlar om små förändringar
i vår vardag, återvinna mer och
bättre, slänga mindre mat, handla
mer medvetet och hållbart.
Alla kan verkligen göra något!

7-9, geografi, klimatförändringar,
1 x 19 min

Foto: Haben Solomon

serie

Nikki Amini, en av deltagarna i Klimatkampen

Foto: Peter Assarsson
Collage: UR

Foto: Haben Solomon

En komikers utsläpp

Mobilens verkliga pris

Hur mycket växthusgaser släpper en enskild individ ut?
Hur kan val och konsumtion i vardagen påverka hälsa,
ekonomi och miljö? Vi följer komikern Christoffer Nyqvist, som med stöd av två hållbarhetsexperter, utmanas att sänka sina utsläpp med 40 procent.

För många är mobilen en ovärderlig ägodel, men vad
kostar produktionen egentligen för människor och miljö?
Vi följer produktionskedjan över olika delar av världen
för att få en bild av mobilens verkliga pris.

7-9, hem- och konsumentkunskap,
hållbar utveckling, 1 x 28 min

7-9, geografi, hållbar utveckling, samhällskunskap
1 x 26 min

Vad är hållbar utveckling?
en
Programm
ra mer
ver att gö
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Klimatkampen

Explainer som kort beskriver grunden i hållbar utveckling
och de tre dimensionerna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Programmet är en del av temat Lära
leva hållbart.
7-9, hållbar utveckling, geografi, hem- och
konsumentkunskap, samhällskunskap,
1 x 4.30 min

Allmänhet, folkbildning, Agenda 		
2030, 6 x 30 min, 6 x 5 min
folkbildningsklipp.
Premiär under 2022

Hej där
Robin Paulsson

...som tillsammans med antropologen
Katarina Graffman leder Prylberget, en
serie som undersöker våra konsumtionsvanor och hur de kan blir mer hållbara.
Ni har knackat på hemma hos vanliga familjer i hela
Sverige och kollat in deras konsumtionsvanor. Vad
har ni upptäckt?

Att man kan få reda på mycket om vilka som bor i
ett hem bara genom att titta på deras saker. Vi har
många prylar som speglar vår personlighet. Och vi har
överlag väldigt mycket prylar!
I serien får vi även hänga med hem till dig. Vilken
vana tycker du själv är svårast att bryta?

Det är definitivt vardagsvanorna, till exempel när
man ska handla mat och börja ta med sig en tygpåse
hemifrån istället för att köpa plastpåsar i mataffären.

Ni låter även andra kändisar dela med sig
av smarta, gröna life hacks?

Pry
berg let

Ja, jag försöker själv att bli ännu bättre på att
återvinna mat och minska mitt matsvinn, så
mitt favorit life-hack är kocken Paul Svenssons recept på hur man kan laga pannkakor
av sitt gamla bröd som har torkat.
Foto: Jens von Reis

Att inte handla nytt är ju ett annat sätt att spara på
klimatet. Vad var det senaste du själv köpte second hand?

Allvarligt talas så minns jag inte. Second hand är något som
jag måste bli bättre på.
Vad hoppas du att Prylberget ska få för effekt hos tittarna?

Först och främst hoppas jag att tittarna ska tycka att det är
intressant. Kan vi även få någon att tänka till och göra bättre
val i framtiden så är det jättebra.

Prylberget
Studieförbund, folkhögskola, allmänbildande,
hållbar konsumtion, 6 x 28 min. Premiär mars 2022
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