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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 14 SEPTEMBER 
 

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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Valet 

- Hit kommer Mello 2019 

- Fortfarande många som flyr över Medelhavet 

- Ny havsstädare ska rädda havet från plast 

- Skolidrotten för fokuserad på tävling 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Valet 

Hela veckan har det pratats väldigt mycket om valet. Röster har räknats, och 
det har varit extremt jämnt mellan de två stora politiska blocken. Än vet vi 
inte vem som blir statsminister. 
 

- Har du följt valet?  
- Vad gjorde du i söndags på valdagen? 
- Vad tycker du om valet? Intressant, spännande, tråkigt, komplicerat? 
- Varför tror du att ni i skolan lär er så mycket om valet och politik? 
- Skulle du själv vilja vara politiker och kanske ställa upp i något val? 

 
Just nu pratas det mycket om hur det gått i riksdags-valet. Men det finns ju 
faktiskt två val till. 

- Har det pratats mycket om kommunvalet hos er? 

http://www.ur.se/
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- Ta reda på hur det gick i valet i er kommun och jämför med riksdagen. 
Är det stora skillnader? Om ja – varför tror du att det är så? 

 
Skolidrotten för fokuserad på tävling 

En rapport från Skolinspektionen visar att många elever i högstadiet tycker att gym-
pan är alldeles för tävlingsfokuserad. Många väljer att skippa idrotten just på grund 
av det här.  

- Vad tycker du om skolidrotten? Kul eller tråkigt? 
- Har ni många tävlingsmoment i er idrott? Försök komma på minst fem grejer 

där ni brukar tävla mot varandra. 
- Har ni några lekar/aktiviteter som inte innehåller tävling? Försök komma på 

minst fem. 
- Vad gillar du mest – tävla, eller inte tävla? 
- Vad finns det för positiva grejer med att tävla? 
- Vad finns det för negativa grejer med att tävla? 

Ny havsstädare ska rädda haven från plast  
I helgen lades en 600 meter rör-liknande grej ut i havet utanför USA:s väst-
kust. Tanken är att den här ska samla in plast som finns i havet. Plast i havet 
är ett stort problem – varje år hamlar ungefär åtta miljoner ton plast i våra 
hav!  

- Vad tänker du om uppfinningen i inslaget? 
- Kan du komma på andra smarta sätt att få bort plast från haven? 
- Om du skulle uppfinna en grej som hjälpte miljön på något sätt – vad 

skulle det vara då? 

 

 


