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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 25 JANUARI 
 

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: 

- Intervju med nya utbildningsministern Anna Ekström 

- I veckan presenterades nya regeringen 

- Hanna Öberg vinnare på Idrottsgalan 

- Tiotusentals unga strejkar för klimatet världen över 

- Anmälningarna om hot och våld i skolan ökar 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Sverige har en ny regering 

I måndags presenterade statsminister Stefan Löfven sin nya regering, bestå-
ende av 23 ministrar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den nya ut-
bildningsministern heter Anna Ekström. Hon har ansvar för skolan och ska se 
till att alla elever har det så bra som möjligt. 
 

- Hur känns det att Sverige äntligen har en regering? 
- Vad tänker du om att det har tagit så lång tid att få fram en regering? 

Diskutera tillsammans. 
- Vad skulle du vilja att den nya utbildningsministern ändrar i skolan? 

Motivera ditt svar. 
 

 

http://www.ur.se/
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Tiotusentals unga strejkar för klimatet 

I flera städer i Europa, Australien och USA har unga tagit efter Greta Thun-
bergs exempel och skolstrejkar för klimatet. De går alltså inte till skolan för 
att visa att de är missnöjda med att vuxna och politiker gör för lite för klima-
tet. 

 

- Skulle du kunna tänka dig att strejka för klimatet? Varför då? 

- Tror du att unga kan påverka hur de vuxna tänker om klimatet när de 
strejkar? Diskutera tillsammans. 

- Tycker du att politiker och vuxna gör tillräckligt för klimatet? Moti-
vera ditt svar.  

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

 

 

 

 

Hot och våld i skolan 

Anmälningarna om hot och våld i skolan ökar. När Lilla Aktuellt frågade i ap-

pen Lilla Aktuellt Kollen svarade nästan var tredje person att de varit med 
om hot eller våld i skolan. 

 

 

- Har du varit med om hot eller våld i skolan? Diskutera tillsammans. 
- Känner du sig trygg i din skola? Diskutera tillsammans. 

- Vad kan man göra för att bråk i skolan ska minska? Diskutera tillsam-
mans. 

 

 

 


