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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 14 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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Nobeldagen 

- Statsministeromröstning 

- Riksdagen röstade igenom en ny budget 

- Terrorattack i Strasbourg 

- Stort paket om klimatmötet i Polen och klimatförändringarna 

- Musikhjälpen är igång 

- Lilla Aktuellt vill slå världsrekord i sin årskrönika 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

FN:s klimatmöte i Polen 

Under nästan två veckor har tusentals forskare och världsledare samlats på 
FN:s årliga klimatmöte, den här gången i den polska staden Katowice. De är 
där för att bestämma hur världen ska göra för att klimatförändringarna inte 
ska bli så stora.   
 

- Brukar du tänka på klimatförändringarna? Vad tänker du då? Disku-
tera tillsammans. 

- Oroar du dig för klimatet? Diskutera tillsammans. 
- Vet du varför klimatet förändras?  
- Tycker du att politikerna gör tillräckligt för klimatet? Motivera ditt 

svar.  

http://www.ur.se/


  

2(3) 

- Gör du någonting för att klimatet ska bli bättre i framtiden? Diskutera 
tillsammans. 

 
 

 
Riksdagen beslutade om budgeten 

Även om vi inte har nån ny regering, fick vi i alla fall en ny budget i veckan. I 
slutändan stod det mellan Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget mot 
Moderaterna och KD:s. Centerpartiet och Liberalerna valde att inte rösta alls, 
så de som avgjorde vilken budget som skulle vinna var Sverigedemokraterna 
och de röstade på M och KD:s budget. Så den blev det. En budget är alltså ett 
dokument som säger vilka grejer Sverige ska lägga sina pengar på under året. 
Budgeten som vann satsar till exempel på fler skattesänkningar och mer 
pengar till sjukvård, men den lägger mindre pengar på miljön och klimatet. 

 

- Vad skulle du vilja lägga mer pengar på av Sveriges budget? Motivera 
ditt svar. 

- Tycker du att man borde sänka eller höja skatterna?  
- Vet du vad staten gör med skattepengarna de får in? Diskutera tillsam-

mans. 

 

 

 

Musikhjälpen är igång 

Hela den här veckan sänds programmet Musikhjälpen dygnet runt i Sveriges 

Radio och på SVT Play. Musikhjälpen samlar varje år in pengar till välgören-

het och i år ska pengarna gå till att hjälpa människor med funktionsnedsätt-

ningar runt om i världen. Förra året samlade Musikhjälpen in över 74 

miljoner kr. 
 

- Vet du vad en funktionsnedsättning är för något? Diskutera tillsam-

mans. 

- Känner du någon som har en funktionsnedsättning? 
- Vet du varför personer som funkar olika blir dåligt behandlade i 

många länder i världen? Motivera ditt svar. 
- Är din skola och din stad anpassad så att alla människor, oavsett 

funktionsnedsättning, ska kunna ta sig runt överallt? Diskutera till-
sammans.  
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