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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 13 DECEMBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK ÄR ETT SAM-

ARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. DE 

TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄRSKILT TILL 

BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET.   

 

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

Lilla Aktuellt 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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Nobelpriserna delades ut på Nobeldagen 

- Nyval i Storbritannien 

- ASAP Rocky besökte skolor i Stockholm innan sin konsert 

- TV4 har släckts ner för alla med Comhem 

- Greta Thunberg utsågs till årets person av tidningen Time 

- FN:s stora klimatmöte pågår i Madrid 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Nobeldagen 

I tisdags var det dags att dela ut de fina Nobelpriserna till årets pristagare. En 
av pristagarna, den i kemi, hann också med att göra experiment med några 
barn innan prisutdelningen. Han fick Nobelpriset för att ha uppfunnit litium-
jonbatteriet, som är ett batteri man kan ladda upp. Det används i bland annat 
datorer, telefoner och elbilar. I experimentet tillverkade han och barnen ett 
batteri gjort av ingefära, och fick en lampa att lysa med det. 
 

- Vilken tycker du är den coolaste uppfinningen? Diskutera tillsam-

mans. 

- I vilken kategori skulle du vilja vinna Nobelpriset? Kemi, fysik, medi-

cin, litteratur, fred eller ekonomi? 

http://www.ur.se/
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- Vilken uppfinning tycker du borde vinna Nobelpriset? Motivera ditt 

svar. 

 
 
FN:s stora klimatmöte COP25 

Under två veckor har FN:s stora klimatmöte pågått i Spaniens huvudstad 
Madrid. Där har politiker, forskare och klimataktivister från världens alla län-
der samlats för att diskutera och fatta beslut om hur länderna ska minska 
sina utsläpp, och hur man ska hålla koll på att länderna faktiskt gör det. En av 
mötets huvudpersoner var den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, 
som i veckan utsågs till “årets person” av den stora tidningen Time Magazine. 
Hon är den första svenskan och också den yngsta personen någonsin att få 
den utmärkelsen.  

  

- Vad tycker du om att Greta Thunberg blivit en sån superkändis? 

- Hur tror du att du skulle känna om det var du som helt plötsligt stod i 
världens centrum? Diskutera tillsammans. 

- Tycker du att klimatet är en viktig fråga? 

- Tänker du mer på klimatet nu när media pratar mer om det? 

- Skulle du kunna tänka dig att ändra något i ditt sätt att leva för klima-
tets skull? Diskutera tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


