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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 3 FEBRUARI 
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 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

• Smog 

• Att påverka 

• Melodifestivalen 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Smog 
I södra Sverige, och kanske mest märkbart I Stockholm, har det varit ovanligt 
mycket smog den här veckan. Smog uppstår från fabriker och fordon, som 
släpper ut avgaser och partiklar som gör luften sämre. Att det är mycket 
smog nu beror på att det är kallt i södra och centrala Europa, och då eldas det 
mycket i kolfabriker.  

 Har ni märkt att det varit smog? 
 Hur känns det att höra att fabriker och till exempel bilar gör så att det 

blir smog? 
 Har ni hört något om smog tidigare? Och visste ni att det i vissa städer, 

till exempel Peking I Kina, är så mycket smog att det nästan aldrig är 
klart väder? 

 Vad skulle länder kunna göra för att det inte ska bli så mycket smog? 
 
Att påverka 
I veckan har vi pratat mycket om hur barn kan påverka saker som händer, till 
exempel på skolan, eller där man bor. Vi träffade fyra tjejer i Västerås som 
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kämpat för att biblioteket i deras område vara öppet längre. Efter att det va-
rit bråkigt på biblioteket ändrades öppettiderna så att biblioteket stängde 15 
I stället för 18, vilket tjejerna tyckte var fel. 

 Har ni försökt förändra något som ni inte tyckte var bra någon gång? 
 Hur gick det? 
 Hur känns det när man lyckas förändra något? 
 Vad skulle ni vilja förändra? Och varför? 
 Är barns åsikter viktiga? 
 Lyssnar vuxna tillräckligt mycket på barn? 

  
Melodifestivalen 
I veckan börjar årets melodifestival. När vi frågade er om ni skulle titta, sa de 
allra flesta att de ska kolla varje vecka. Melodifestivalen är ett av Sveriges 
största nöjesprogram. 

 Varför tror ni att så många gillar melodifestivalen? 
 Vad är det bästa? 
 Finns det något som är dåligt? 
 Hur brukar ni kolla på melodifestivalen? 

  
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. 

Händer det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt in-

tresse? Eller finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaak-

tuellt@svt.se 


