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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 1 MARS 

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  TILL 
BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIK-

TAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

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 

 

I veckans Lilla Aktuellt Skola 

• Möte mellan USA:s och Nordkoreas ledare 

• Stor uppmärksamhet när klimataktivisten Greta Thunberg besökte Bryssel 
• Vad händer med de svenskar som strider för terrorgruppen IS? 

• Vår reporter Arvid träffar elever som får lära sig om att vara ute på tunn is 

• Miljoner svenskar har tittat på skid-VM i veckan 

• Tycker ni att vuxna använder mobilen för mycket? 

 
 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
USA och Nordkorea 
 
I veckan har det varit ett uppmärksammat och omtalat möte mellan USA:s president, 
Donald Trump, och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un. De två skulle försöka komma 
överens om ett avtal som gjorde att Nordkorea skulle börja ta bort sina kärnvapen, 
men att det samtidigt skulle bli enklare för Nordkorea att handla med andra länder. 
Det finns flera handelssanktioner mot Nordkorea, det är ett sorts straff, som gör att 
det blir svårare för Nordkorea att handla med andra länder. Sanktionerna finns 
bland annat för att Nordkorea har skaffat kärnvapen. 
Men det här mötet gick inte jättebra. Donald Trump och Kim Jong-Un kunde inte 
komma överens. 
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• Vad vet ni om Nordkorea? Det kallas ibland “världens mest slutna land”, 
alltså det land som omvärlden vet minst om.  

• Det är många länder, inte bara USA, som vill att Nordkorea ska avskaffa 
kärnvapen. Tycker ni att det är bra, eller tycker ni att länder själva ska få be-
stämma om de har kärnvapen? 

• Nordkorea är en diktatur. Hur tror ni att det är att leva i en diktatur? 

 
Greta Thunberg: En världskändis? 

 
När Greta Thunberg satte sig utanför riksdagen i Sverige och skolstrejkade för kli-
matet blev det en nyhet i Sverige. Sedan spred det sig utomlands. I flera länder har 
det varit demonstrationer och många som strejkat från skolan. När Greta Thunberg 
besökte Bryssel blev det stor uppståndelse. Runt henne samlades unga personer, 
som också engagerar sig för klimatet, plus en massa journalister som ville ställa frå-
gor till Greta. 
 

• Varför tror ni att Greta blivit en så stor symbol för klimatet? 

• Tror ni att en person kan göra skillnad i en så här stor fråga? Om ja: Varför? 
Om nej: Varför? 

• Skulle ni vilja bli kända för att ni bryr er extra mycket om en viss fråga, till 
exempel miljön, klimat eller något helt annat? Utveckla. 

 
Skärmtid för vuxna 

Humorprogrammet Svenska Nyheter vill att ni ska uppmärksamma föräldrar och 
vuxna på att de använder sina mobiler för mycket – kanske till och med mer än er?  
 

• Känner ni igen er i det här?  
• Hur ser det ut hemma hos er? Vilka använder mobiltelefonen mest? 

• Svenska Nyheter vill att ni ska sätta klistermärken på föräldrars telefoner, 
för att de ska fatta att de använder telefonerna för mycket. Vad tycker ni om 
en sådan grej? 

• Vad tycker ni om att man diskuterar skärmtid? Är det för mycket snack om 
det – eller är det bra att man lyfter ämnet? 


