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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 23 AUGUSTI 
 

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: 

- Gretas skolstrejk har hållit på i ett år 

- Glaciär har smält bort på Island 

- Stora bränder i Amazonas regnskog 

- Vi träffar Rebecca som blivit utsatt för mobbning 

- Trump vill köpa Grönland 

- Idol har dragit igång för 15:e gången 

- Stora protester i Hongkong under sommaren 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Gretas skolstrejk för klimatet 

I tisdags var det exakt ett år sedan Greta Thunberg satte sig utanför riksda-
gen och startade sin skolstrejk för klimatet. Sedan dess har skolstrejken och 
demonstrationer för klimatet spridit sig över hela världen. Greta har gått från 
att vara en vanlig tjej till en superkändis som till och med har chans att vinna 
ett Nobelpris.  
 

- Vad tänker du om Gretas skolstrejk? Är det något du kan tänka dig att 

göra? 

- Tror du att Gretas skolstrejk har gjort så att klimatet blivit bättre? Dis-
kutera tillsammans. 

http://www.ur.se/
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- Tror du att Greta har påverkat människor att leva annorlunda för kli-
matets skull? Har hon gjort så att du ändrat något i ditt sätt att leva? 
Motivera ditt svar. 

 
 

 
Mobbning 

Vid den här tiden på året är många glada över att få komma tillbaka till sko-
lan och träffa kompisarna igen. Men för andra känns skolstarten inte alls lika 
kul. Varje år runt skolstart släpper nämligen organisationen Friends en rap-
port där tusentals elever fått svara på frågor, och i år talar den om att 28 % 
av eleverna i årskurs 3-6 känner sig ensamma i skolan. Det är ungefär en av 
fyra elever. Ungefär en av tio svarade att de blivit mobbade av andra elever 
det senaste året.  

 

- Vad tänker du om att en av fyra elever känner sig ensamma i skolan? 
Har du känt dig ensam i skolan någon gång? Diskutera tillsammans. 

- En av tio elever blir utsatta för mobbning. Vad tänker du om det? 

- Vad kan ni som klass göra för att noll elever av tio ska bli utsatta för 
mobbning? Diskutera tillsammans. 

- Vad kan man tänka på för att elever ska slippa gå till skolan och känna 
att de inte har någon att prata med?  

- Varför tror ni att mobbning finns? Diskutera tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 


