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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 MARS
LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT
SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG TILL
BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIKTAR 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
•
•
•
•
•
•

Åtta år sedan kriget i Syrien startade
Vi träffar Sebastian, som flydde från Syrien till Sverige
Oro för klimatet: Vi pratar med en psykolog om klimatångest
Hanna Öberg vann VM-guld i skidskytte
WWW fyller 30 år
I veckan var det Källkritikens dag

DISKUSSIONSFRÅGOR
Kriget i Syrien
Nu i veckan är det åtta år sedan kriget i Syrien startade. Kriget har lett till att hundratusentals människor har dött och att miljontals människor har tvingats fly från
landet.
•
•
•

Vad tänker ni om att kriget pågått så länge?
Kommer ni ihåg när ni hörde om kriget första gången?
Hur mycket hör ni om kriget i Syrien i medier? Rapporteras det för lite, för
mycket eller lagom? Motivera.

Klimatångest
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Att vår jord blir varmare – det som kallas klimatförändringar – är något som säkert
alla har tänkt på någon gång. Visst kanske inte känner något speciellt när man tänker på klimatförändringarna, men en del kan säkert känna oro eller maktlöshet.
När vi frågade i vår app Lilla Aktuellt Kollen var det två av tre som känt sig oroliga
på grund av klimatförändringar.
•
•
•
•
•
•

Vad känner ni när ni hör om klimatförändringar? Utveckla.
Har ni känt oro eller ångest? Motivera varför.
Vad gör ni när ni känner er oroade över något stort – till exempel klimatförändringar?
Vad är era bästa tips för att oron ska släppa?
Vad tänker ni om det klimatpsykologen säger i Lilla Aktuellt skola?
Vilket av hennes tips tycker ni är bäst?

Källkritikens dag
I veckan var det Källkritikens dag. Källkritik handlar om att fundera på om det man
läser eller hör, till exempel i en tidning, på Youtube eller på Instagram, verkligen är
sant?
Oftast kan man lita på det som skrivs i en större tidning, som till exempel Dagens
Nyheter, men det är lite mindre säkert om det bara är en enskild person i sociala
medier som säger något.
•
•
•
•
•
•

Har ni koll på vad källkritik är?
Hur ofta tänker ni källkritiskt? Alltså ungefär “stämmer verkligen det här?”.
Utveckla.
Har ni sett något, till exempel på Instagram, som var falskt?
Har ni några bra tips på hur man kan vara källkritisk?
Varför är källkritik viktigt?
Vad kan hända om man glömmer att vara källkritisk?
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