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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 13 OKTOBER 2017 
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: 

 Mobbning 

 Skolgården 

 Löner inom fotboll 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Mobbning 

Vi har träffat Sofia, 12, som blev mobbad, framför allt på instagram. Det skapades 

två konton där det skrevs riktigt elaka saker om Sofia. Det här gjorde Sofia väldigt 

ledsen. Familjen anmälde mobbningen till polisen, men polisen sa att det som 

hänt inte var ett brott. 

• Vad tänker ni när ni ser och hör om Sofia? 

• Polisen säger att det inte är ett brott att vara elak, och att göra som 
någon eller några gjorde mot Sofia. Vad tänker ni om det? 

• Är det polisens jobb att stoppa mobbning? Vilka andra kan ha ett 
ansvar att stoppa mobbning? 

• Vad kan ni göra i klassrummet eller i skolan? 

• Sofia heter egentligen någon annat. Hon ville heller inte synas i insla-
get, för att hon är rädd att det ska bli mer mobbning då. Vad tänker ni 
kring att mobbning kan påverka människor inte bara när det händer 
utan även längre fram i livet? 
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Skolgården 

Olika experter ska börja titta på om era skolgårdar följer reglerna och håller 
måttet. Är de stora nog? Får ni sol men också skugga? Finns det roliga grejer 
eller är det platt och trist? 

• Vad tycker ni om er skolgård? 

• Vad skulle kunna bli bättre på er skolgård? 

• Har ni koll på om er skolgård följer de regler som finns om hur en 
skolgård ska se ut? 

• Vad tycker ni om att det här nu ska undersökas? 

• Varför är det viktigt att ha en bra skolgård? 

 
Löner inom fotboll 

Norges herrlandslag har bestämt att sänka sin lön för att Norges damlandslag 
ska få högre lön. Det här innebär att de nu kommer få lika mycket betalt när 
de spelar i landslaget och Norge kan vara det först land där damlaget får lika 
mycket betalt som herrlaget. Det norska herrlandslaget säger bland annat att 
de får så mycket betalt från sin klubblag att det inte är mer än rätt att det blir 
rättvist i landslaget. 

• Vad tycker ni om det? 

• Vad tänker ni om att herrlag oftast – eller nästan alltid - får mer betalt 
än damlag? 

• Kan det vara rätt att lag får olika mycket betalt beroende på hur 
mycket publik och intresse de har? 

• På vilket sätt kan det vara bra för dam- och herrfotbollen om det blir 
mer jämställt? 

  

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 


