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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 24 JANUARI 
 

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: 

- Samer vann över staten i Högsta domstolen 

- Virus sprider sig i Kina 

- Barnkonventionen är svensk lag – vad betyder det för barnen? 

- Spanska elever får betyg från första klass 

- Flera sprängningar runt om i Sverige 

- Nominera din kompis till Årets kompis! 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Barnkonventionen 

Första januari i år blev FN:s Barnkonvention lag här i Sverige. De flesta barn 
kommer inte märka så stor skillnad, eftersom mycket av det som står där re-
dan är lag här i Sverige. De som kommer märka mest skillnad är barn i ut-
satta situationer, till exempel barn som har det svårt hemma, barn som flytt 
till Sverige eller barn som har det svårt ekonomiskt. De kommer märka att 
myndigheterna de har kontakt med kommer ta deras åsikter och deras per-
spektiv på ännu större allvar. En del av barnkonventionen säger att “barn har 
rätt att säga vad de tycker och höras i alla frågor som handlar om barn”. Det 
kan betyda att elevråden i skolan kommer få större inflytande.  
 

- Har du koll på vad barnkonventionen säger? Diskutera tillsammans. 

http://www.ur.se/


  

2(3) 

- Tycker du att vuxna lyssnar på vad du tycker? Motivera ditt svar. 

- Skulle du vilja ha mer att säga till om, eller bestämma mer i skolan till 

exempel? Diskutera tillsammans. 

 

 
Betyg i fyran? 

Den svenska regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, vill 
att ni från och med i höst ska kunna få betyg redan i 4:an. Som det är nu får ju 
ni era första betyg i 6:an, men i höst kan det bli så att rektorn själv ska kunna 
bestämma om skolan ska ge betyg redan i 4:e klass. Vi har besökt en skola i 
Spanien där eleverna får betyg redan i första klass. 

 

- Vad tycker du om betyg i fyran? Diskutera tillsammans. 
- Vad skulle vara bra/dåligt med det? Diskutera tillsammans. 
- Vad tycker du om betyg i ettan? 

- I vilken klass tycker du att man borde börja med betyg? 

- Vad tycker du om att få betyg? Diskutera tillsammans. 

 

 

Årets kompis 

Hur ska en bra kompis vara? Från och med nu och ända fram till alla hjärtans 
dag kan du nominera en kompis eller ett kompisgäng som du tycker gjort nå-
got alldeles extra bra och borde bli uppmärksammad i Lilla Aktuellt. Skicka in 
en video på dig själv med din motivering i vår app Mixat så kanske det blir 
just din kompis/ditt kompisgäng som blir Årets kompis. 

 

- Hur ska en bra kompis vara? Diskutera tillsammans. 
- Vill du berätta om något extra fint som en kompis gjort för dig? Disku-

tera tillsammans. 
- Vad gör du för att vara en bra kompis? Diskutera tillsammans. 
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