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

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 10 MAJ
LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT 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 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
•
•
•
•
•
•

Stor forskningsrapport om djur och växter: Många arter hotade
Övervakningskameror i skolan blir allt vanligare
Regeringen vill utreda lootlådor: Kan de förbjudas?
Skola i Göteborg oroas över fastande barn
Många barn i Sverige lever fattigt
Guldtuben ställs in

DISKUSSIONSFRÅGOR
Forskningsrapport om djur och växter
I världen finns runt åtta miljoner djur- och växt-arter. Mellan en halv och en miljon
av dem riskerar att bli utrotade. Det visar en stor forskningsstudie som släpptes
igår. Forskare från hela världen har jobbat i tre år för att titta på hur våra djur och
växter mår. Och det dom ser är alltså att många arter minskar. Till exempel grodor,
korallrev och däggdjur i haven.
•
•
•

Vad tänker ni när ni hör det?
Hur oroliga blir ni av en sådan här nyhet?
Hur viktigt tycker ni att det är att världens ledare och politiker gör något åt
det här? Motivera.
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Övervakningskameror i skolan
Övervakningskameror i skolan har blivit allt vanligare. Vi har kollat upp hur det ser
ut i Sverige och det visar sig att ungefär var femte grundskola har övervakningskameror, men det skiljer sig mycket över landet. I vissa kommuner har man inga kameror alls, men i t ex Malmö finns hela 572 stycken kameror i alla skolor där.
•
•
•

Hur ser det ut på er skola?
Om ni har övervakningskameror: Har er skola informerar er om varför?
Finns det tydliga lappar om var det finns kameror?
Vad tycker ni om att det finns övervakningskameror i skolan? Vad är bra?
Och vad är dåligt?

Förbjuda lootlådor?
Lootlådor, lootboxes eller paket – olika namn men egentligen samma grej. Det handlar om tv- och dataspel som har byggt in ett sorts lotteri, där man köper en möjlighet
att få olika spelare, skins, vapen eller annat. Det här tycker många är roligt, men
samtidigt kan det bli som ett beroende för vissa, som lägger in tiotusentals kronor i
spelet. I veckan sa regeringen att man vill utreda om hur lootboxes påverkar unga
spelare – och om de ska förbjudas.
•
•
•
•
•

Vad tycker ni om lootlådor? Motivera.
Har ni köpt lootlådor någon gång? Om ja: När gör ni det – och varför?
Vad tycker ni är det bästa med lootlådor? Och vad är det sämsta?
Vad tänker ni om att vissa personer lägger så mycket pengar på till exempel
paket i Fifa?
Vad skulle ni tycka om ett förbud?
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