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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 1 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 SÄR-

SKILT 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: 

 

• Tafsmeddelande sprids 
• Siris skola har ingen skolgård 
• Nu börjar julkalendern! 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Tafsmeddelande sprids 

Många, framförallt tjejer, har använt hashtagen #metoo den senaste tiden. 
Det är för att berätta om kränkningar som de har varit med om  - t.ex. att per-
soner tafsat på dem. Att tafsa är olagligt. Men ändå har det på sistone spri-
dits ett meddelanden på bland annat Snapchat  - där det står att det är okej 
för killar att tafsa på tjejer. Det här har gjort väldigt många upprörda. Man 
ska absolut inte sprida meddelandet vidare. 
 

- Vad tänker du när du hör om det här meddelandet? 

- Har du sett/fått meddelandet? Vad skulle du göra om du fick med-

delandet?  

- Vad kan man göra för att förhindra att såna här grejer sprids?  
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Ingen har rätt tafsa eller ta på någon annan utan att den vill det. Har ni något 

sånt problem på er skola? Prata i så fall med er lärare om det! Det är viktigt, 

så att man kan få stopp på problemen! 

 
Siris skola har ingen skolgård 
Den här veckan har Lilla Aktuellt pratat mycket om skolgårdar. Vi träffade 
Siri, som går i en skola i Stockholm. Deras skola har ingen skolgård, utan ele-
verna får promenera 10 minuter till en park för att leka. De tycker att det är 
dåligt att de inte har någon skolgård nära skolan. 
 

- Vilket betyg skulle du ge er skolgård? Varför? 
- Finns det något som kan göras för att er skolgård ska bli bättre? 
- Hur skulle din drömskolgård se ut? 
- Tycker du att det är viktigt att ha en bra skolgård? Varför? 
- Hur hade det varit om ni inte haft en skolgård? 

Julkalendern startar 

Den första december betyder att julkalendern startar! Årets julkalender i SVT 
heter ”Jakten på tidskristallen”. Den första julkalendern i TV kom år 1960. 
Julkalendern är något som ofta samlar väldigt många människor. Den popu-
läraste julkalendern hittills sågs av 2,5 miljoner människor! 

- Ska du kolla på julkalendern i år? 
- Hur ska en bra julkalender vara? T.ex. spännande, julig, rolig…? 
- Om du fick skapa en helt egen julkalender – vad skulle den handla om?  
- Vilken är den bästa julkalendern du sett? 
- Varför tror du att julkalendern är så populär och ses av så många? 

 

 

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 intresse? Eller 

finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 
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