ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 6 SEPTEMBER
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 SÄRSKILT 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 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:
- Stor orkan på Bahamas
- Sharenting – när en förälder lägger upp sitt barn på sociala medier
- Nya turer i Brexit
- Streamingdonationer – många ger pengar till streamers på nätet
- Nya turer i demonstrationerna i Hongkong
- Mello-programledarna är presenterade

DISKUSSIONSFRÅGOR

Sharenting
Att ens föräldrar delar bilder på en på nätet utan ens tillstånd, det är det som kallas
för sharenting. En fjärdedel av alla bebisar i Europa och USA finns på internet redan innan dom föds, genom att deras föräldrar laddat upp ultraljudsbilder på dem.
Och vid fem års ålder finns det 1500 bilder på ett genomsnittligt barn på nätet.
Det här har blivit en stor snackis och det pratas till och med om att det ska bli
olagligt nästa år. Men det är det inte nu - så hur ska man tänka då?
-

Är det här något du har tänkt på?
Har din förälder lagt upp bilder på dig på sociala medier utan din tillåtelse?
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-

Hur kan det kännas när ens förälder gör så? Diskutera tillsammans.
Tycker du att det borde bli olagligt att lägga upp bilder utan tillstånd,
eller är det onödigt? Motivera ditt svar.

Streamingdonationer
Att donera, alltså ge bort, pengar till gamers som streamar på Youtube eller
Twitch är vanligt. Och att gamers får pengar så här är ju inte konstigt eller
olagligt. Men grejen är att många barn ger bort pengar, och det borde egentligen inte gå. Man ska nämligen vara 18 år för att få starta exempelvis ett
PayPal-konto och börja donera pengar, men det går lätt att skapa fejk-konton
och börja donera. Att det här fungerar tycker flera experter är dåligt, och menar att det kan vara beroendeframkallande för barn att ge bort pengar till
sina idoler – eftersom de då får uppmärksamhet av sina idoler.

-

Vad tänker du om allt det här? Diskutera tillsammans.
Har du gett pengar till en streamer någon gång?
Har du streamat och tagit emot pengar någon gång?
Tycker du att det finns ett problem i att barn ger bort pengar?
Tror du att det kan vara beroendeframkallande att få uppmärksamhet
av sin idol på nätet? Diskutera tillsammans.
Ska barn få ge pengar till streamers? Diskutera tillsammans.
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