
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 6 DECEMBER 
 

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 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: 

• Betyg 

• Bragdguldet 

• Influencers får kritik 

• Strejk i Frankrike 

• Världens bästa fotbollsspelare  

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Betyg 
Nu är det snart dags för betyg för de som går i 6:an. 
 
- Vad tycker du om betyg? 
- När tycker du att man borde få betyg? 
- Vad tänker du är det bästa med betyg? 
- Vad är det sämsta? 
 
De som styr Sverige har planer på nya regler - nämligen att skolor som vill kan få sätta 
betyg redan i fyran. 
 
- Vad tycker du om det? 
- Hur skulle det vara för dig att få betyg fyran? 
  
Bragdguldet 
I veckan delades årets Bragdguld ut. Det delas ut varje år till en idrottare som gjort årets 
bästa prestation. I år vann orienteraren Tove Alexandersson. 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/


 
- Tycker du att rätt person vann bragdguldet? Diskutera. 
- Vem tycker du borde vunnit? 
- Vem är din favoritidrottare? 
- Vilken är din favoritsport? 
- Om du vann ett pris för årets bästa prestation - i vad skulle det vara? Idrott, konst, 
teater, skolämne... eller nåt helt annat? 
  
Influencers får kritik 
Flera influencers har fått kritik för att de gör samarbeten med länder som inte behandlar 
sina invånare schysst. Kritiken kommer bland annat från organsationen Amnesty, som 
jobbar med mänskliga rättigheter. Influencern Kenza har svarat på kritiken - och sagt att 
hon inte tror att lösningen på problemet är att ta avstånd från ett land. 
 
- Vad tänker du efter att ha sett reportaget? 
- Har du lagt märke till att influencers reser mycket? 
- Borde influencers fundera på vilka länder de åker till? Varför? Eller varför inte? 
- Varför kan det vara dåligt att åka till länder som bryter mot mänskliga rättigheter? 
- Varför kan det vara bra?  
 


