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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 20 SEPTEMBER 
 

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: 

- Sporthall brann ner i Göteborg 

- Attacker i Saudiarabien gör bensinen dyrare i Sverige 

- I veckan presenterades regeringens höstbudget 

- Vi kollar på klimatsmarta lösningar runt om i världen 

- 12-åriga Lilly kallas Thailands Greta Thunberg 

- Idag är det ännu en global skolstrejk för klimatet 

- Zlatan historisk – har gjort flest mål i hans lag någonsin 

- Och i Eftersnack pratar vi om att vara sportjournalist 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Budgeten 

I veckan presenterade regeringen sin budget, alltså vad de tänker göra med 
Sveriges gemensamma pengar nästa år. Det de har att röra sig med är 1 000 
miljarder kronor, pengar som kommer från alla som bor i Sverige och betalar 
skatt. Vuxna betalar skatt när dom jobbar och får lön, men även unga betalar 
skatt när de handlar något i en affär till exempel. Då kallas det för moms.  
Regeringen lägger 100 miljoner kronor på kulturskolan. Och 56 miljoner kro-
nor kommer gå till att vaccinera pojkar mot HPV. HPV är ett virus som kan 
leda till cancer och som till exempel sprids vid sex. 
 

http://www.ur.se/
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- Vad skulle du göra om du hade 1 000 miljarder kronor? 

- Vad tycker du att regeringen borde lägga mer pengar på? 

- Testa den här övningen: de fem kategorierna är Skola, Sjukvård, Vägar 

och järnvägar, Militär/försvar och Miljö/klimat. Hur skulle du portion-

era ut 100 kronor på de olika kategorierna? Diskutera tillsammans. 

 

 
Klimatsmarta lösningar 

Klimat och miljö - det har hela SVT och även Lilla Aktuellt pratat lite extra 

mycket om i veckan. Ofta hör vi ju dåliga och lite deppiga nyheter om vad 

som händer med vårt klimat – forskare som säger att det blir varmare och att 

isar smälter till exempel. Men det görs mycket för att klimatet ska bli bättre. I 

Europa blir det allt vanligare med matbutiker där maten köps på lösvikt utan 

förpackningar – kunderna får själva ta med sig en burk eller flaska att lägga 

till exempel mjölken och pastan i. Och allt fler länder förbjuder plastpåsar 

och så kallad engångsplast, till exempel sugrör och muggar av plast som bara 

används en gång. 

 

- Tycker du att det rapporteras för mycket dåliga nyheter om klimatet? 
Diskutera tillsammans. 

- Vad tänker du när du hör om vad som händer med klimatet?  
- Har du någon smart idé på hur miljön och klimatet skulle kunna bli 

bättre? Diskutera tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 


