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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 25 AUGUSTI 
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola teckenspråk är ett samarbete 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 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 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

• Varannan elev har sett någon bli mobbad på sin skola 

• Största solförmörkelsen på 100 år 

• Therese Johaug dopad - stängs av i 18 månader  

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Varannan elev har sett någon bli mobbad i skolan 

 
I vår app Lilla Aktuellt Kollen svarar hälften att de har sett någon bli mobbad i sin 

skola. Femmorna i Löddinge jobbar på olika sätt för att ingen ska känna sig 

utanför. De har bland annat gjort en låt. 

 
• Varför tror du att det finns mobbning? Förklara! 
• Hur gör du för att vara en sjysst kompis? 
• Vad gör du om du ser någon bli retad? 
• Vad kan man göra på din skola för att stoppa mobbning? 

 
 

Största solförmörkelsen på 100 år 

I Usa tog många ledigt från jobb och skola i veckan för kunna följa den största 
solförmörkelsen på 100 år. Det blir total solförmörkelse när månen befinner 
sig mellan oss och solen. Då täcker månen hela solen och skuggar jorden. Den 
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här solförmörkelsen syntes bäst över mitten på USA. Nästa gång det är total 
solförmörkelse i Sverige är om 109 år. 
 

• Har du sett något himlafenomen någon gång? 
• Varför tror du att så många ville se solförmörkelsen? 
• Skulle du ta ledigt för att se en solförmörkelse? 

 
 

Skidstjärnan Therese Johaug dopad - stängs av i 18 månader  

Norska skidstjärnan Therese Johaug är dömd för dopning, alltså att man tagit 
ett förbjudet ämne som gör att man blir starkare eller orkar mer. Johaug sä-
ger att hon inte dopat sig med flit utan att det var en läkare som gett henne 
en salva för sina läppar som innehöll ett förbjudet ämne. I veckan blev det 
klart att straffet blir 18 månader. Det betyder att hon missar OS i Pye-
ongchang, Korea.  
 

• Vad tänker du om straffet? 
• Varför tror du att dopning är förbjudet? 
• Vad tycker du om idrottare som dopar sig? 

  
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. 

Händer det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt in-

tresse? Eller finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaak-

tuellt@svt.se 
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