
Innehållsförteckning för nyheterna från Lilla Aktuellts årskrönika 2017 
 

1. Siffror: 

- 8760 000 000 000 timmar är uppladdade på YouTube. (+ 1 miljard timmar per dag under 2017.) 

- Över 100 000 bebisar föddes i Sverige. 

- 180 skolluncher per elev. 

2. Vad de intervjuade barnen minns: 

- Donald Trumps Twitterinlägg. 

- Många oväder i världen. 

- Sverige gick till VM i fotboll. 

- Solförmörkelsen i Sverige. 

- Nyheten som ALLA barnen kom ihåg: terrorattentatet i på Drottninggatan i Stockholm fredagen den 7:e 

april, då lastbilen körde in bland människorna, och fem människor dödades. Mer än 10 000 människor 

samlades på Drottninggatan fredagen efteråt, för att visa kärlek och medkänsla.  

3. Donald Trump valdes till USA:s president i januari. Saker son han sagt, gjort och twittrat har lett till 

diskussioner. T.ex. att han har bestämt att USA ska bygga en mur mot Mexico, att personer från vissa länder 

inte ska få resa in i USA, och det ”tjafs” (ordkrig) han har haft med Nordkorea och landets ledare Kim Jong-

Un. 

4. Det är oroligt på många platser i världen, bland annat i Syrien, där olika grupper strider mot varandra. IS är 

en av dem, men den gruppen är på tillbakagång och har förlorat viktiga områden – som Raqqa – under året. 

5. 2017 har kallats för ett ”super-valår”, eftersom det varit val på så många olika platser, som Tyskland, 

Frankrike och Norge. 

6. A. Kraftiga väderhändelser, som stormar, blir allt vanligare i och med att klimatet förändras. Ett exempel på 

det var orkanen Irma, som framförallt ställde till med stor förödelse i Karibien (hur det såg ut på Barbuda 

visas i årskrönikan).  

B. Vad vi kan göra för att inte påverka klimatet så mycket samlas världsledare för att diskutera ibland. I år 

var det ett sådant möte i Bonn i Tyskland. 

7. Kända artister, intervjuer, och konstiga händelser: Robin Bengtsson, Markus och Martinus, Isiah Firebrace, 

Nano, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, med flera. 

8. #metoo: en hashtagg som framförallt tjejer använt för att berätta att de varit med om kränkningar och 

sexuella trakasserier (t.ex. genom att ta på deras kroppar utan att ha tillåtelse till det). Många känner att 

det fram tills nu har pratats alldeles för lite om sånt. Efter att folk började använda #metoo har tusentals 

människor gjort det, och grupper av människor har skapat liknande hashtags för att berätta samma sak, 

som #nusjungerviut (sångare), #tystnadtagning (skådespelare), #medvilkenrätt (jurister), #tystdansa 

(dansare), #närmusikentystnar (musikbranschen), #deadline (journalister), #imaktenskorridorer (politiker), 



#ickegodkänt (skolor), med flera. Politiker och företag tar efter #metoo allt mer allvarligt på sexuella 

trakasserier och kränkningar. Man hoppas nu att: 

   - fler kvinnor ska våga berätta vad de blivit utsatta för,  

    - framförallt män ändrar sitt gammelmodiga sätt att tänka och se på kvinnor,  

    - män ska sluta bete sig illa mot kvinnor. 

9. Kamp mot plast: affärer har börjat ta betalt för plastpåsar (vilket har lett till att hälften så många plastpåsar 

köps jämfört med tidigare), och ungdomar har plockat plast längs stränder bland annat.  

10. I september genomfördes militärövningen Aurora – den största militärövningen på över 20 år i Sverige. 

Förutom 19 000 svenska soldater så ingick även förband från bland annat USA, Estland och Finland.  

11. I Göteborg fick nazister (NMR – Nordiska MotståndsRörelsen) tillåtelse att demonstrera på samma dag som 

judar firade sin högtid Jom Kippur. (Med tanke på att miljontals judar dödades av just nazister under andra 

världskriget så var det konstigt att nazisterna fick tillåtelse att demonstrera just den här dagen.)  

12. Tittarnas berättelser: 

- Mohadehse från Afghanistan, som inte fick stanna i Sverige för Migrationsverket. Hennes klasskompisar i 

årskurs 5 på Fårösundskolan på Gotland skrev brev vill politiker och media om detta. 

- 12-åriga Loke, som föddes med en lungsjukdom, och han behövde nya lungor för att bli frisk.  

13. Sportåret 2017: 

- Sveriges fotbollsherrar gick (som sagt) till fotbolls-VM. 

- Sarah Sjöström, simmerska: 3 VM-guld, 1 VM-silver, och sex nya världsrekord. Hon utnämndes till Europas 

bästa kvinnliga idrottare, och hon fick den fina utmärkelsen Bragdguldet.  

- VM-guld i finnjolle: Max Salminen.  

- Tre VM-medaljer i längdskidor: Charlotte Kalla.  

- Världsmästare i rallycross: Johan Kristoffersson.  

- Sex VM-guld i orientering och skidorientering: Tove Alexandersson.  

- VM-silver i diskus: Daniel Ståhl.  

- VM-guld i skicross: Sandra Näslund.  

- VM-guld i ishockey: Sverige.  

- EM-guld i hästhoppning: Peder Fredriksson på hästen All in.  
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