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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 7 DECEMBER 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-
GAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG TILL 
BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIK-

TAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6. 
 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45. 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. 

Klipp och annat material om programmen finns på webben: 

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/ 

Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se 

 

I veckans Lilla Aktuellt Skola 

• Fredssamtal om Jemen i Sverige 

• Protester mot bensinpriser i Frankrike 

• Stor möte om klimatet i Polen 

• Årets mest populära Youtubeklipp 

• Vi möter Max – som föddes som flicka 

• 11-årige Hunter hjälper utrotningshotade noshörningen 

• Hanna Öberg tilldelades Bragdguldet 
 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Hanna Öberg och Bragdguldet 
 
Varje år delar Svenska Dagbladet ut något som kallas för Bragdguldet. Det går till 
den svenska idrottsperson som under året stått för den största bedriften, alltså som 
gjort något stort, oväntat och riktigt bra. Hanna Öberg tilldelades Bragdguldet för att 
hon tog OS-guld i skidskytte i vintras. Det var få som trodde att Öberg skulle lyckas 
med det. 
 

• Vad tycker ni om Bragdguldet? Har ni hört talas om det? 

• Vem skulle ni vilja ge Bragdguldet till? Motivera. 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
mailto:lillaaktuellt@svt.se
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• Vem är er favorit i idrottsvärlden? Utveckla. 
• Vilken svensk idrottsperson gillar ni mest? 

• Vilken sport tittar ni mest på? Varför? 

 
Fredssamtal om Jemen i Sverige 

I veckan har det hänt en viktig grej i Sverige, som det rapporterats om i stora delar 
av världen. På ett slott en bit ifrån Rimbo, norr om Stockholm, har personer samlats 
för att prata om hur det kan bli fred i Jemen. Det har varit krig i Jemen i flera år och 
situationen i landet är väldigt allvarlig. Många saknar mat och rent vatten. Samtalen 
i Sverige ses som ett första steg mot att försöka skapa fred i Jemen. 
 

• Har ni hört talas om kriget i Jemen? 

• Många menar att kriget i Jemen blivit lite bortglömt, att det inte fått tillräck-
ligt mycket uppmärksamhet: Tycker ni att det rapporteras för mycket eller 
för lite om krig? 

• Varför kan det vara bra att det rapporteras om hemska saker som händer i 
världen, till exempel kriget i Jemen? 

• Varför tror ni att fredssamtalen hålls i Sverige? 

• Om ni fick medla mellan två krigande parter, alltså vara den som håller i 
samtalen: Vad hade ni sagt då? Hur får man två som är oense att försöka 
komma överens? 

 
Årets mest tittade Youtubeklipp 

Listan på årets mest populära Youtubevideos i Sverige har publicerats. Och här är 
den: 

1. 5-åriga Osman rappar i Talang 2018 

2. “Sämst på Fortnite” 
3. Daniel Norbergs melloparodier 

4. Jonna är gravid (från Jocke och Jonna) 

5. Pewdiepies cover på “Hej Monika” 
 

• Hur många av dessa har ni sett i år? 

• Varför tror ni att de här klippen är de mest tittade? 

• Vilket av dessa klipp är er favorit? Motivera 

• Finns det något klipp ni tycker borde varit med på listan? 

 


