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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 3 MARS 
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: 

• Svordomar 

• Åldersgräns på bio 

• Klimatavtryck 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Svordomar 

Det har snackats en hel del om svordomar i melodifestivalen. Både program-
ledare och artister har svurit i framträdanden och låtar. Och en artist, Robin 
Bengtsson, har faktiskt ändrat ett ord - "fucking" till "freaking" - inför finalen 
nästa helgen.   
 

 Vad tycker ni om svordomar i låtar? 
 Kan det vara okej att svära? Varför? Varför inte? 
 Hur ofta svär ni? 
 Tycker ni att vuxna eller barn svär mest? 
 Blir det mer okej att svära i en viss ålder? 
 I vilken ålder blir det lite mer okej att svära?  

 
Åldersgräns på bio. 

Nu kan ni som är mellan 11 å 14 år se barnförbjudna filmer på bio - alltså, fil-
mer med 15 årsgräns - om ni går tillsammans med en vuxen. Från och med i 
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går är det förälder eller annan vuxen som har ansvar för att bestämma om 
biofilmen är okej att se för den som är mellan 11 och 15 år. Det är riksdagen 
som har bestämt det här.  

 Vad tycker ni om det här? 
 Är åldersgräns på bio bra? 
 Har ni sett någon 15-årsfilm? 
 Kan filmer vara för hemska för att barn ska se dem? 
 Vilka åldersgränser borde det vara, enligt er? 

 
Familjen försöker minska klimatavtryck 

I ett nytt program i UR – Zero Impact - får en familj testa att minska hur 
mycket koldixid som släpps ut när de bland annat äter, shoppar och reser. 
Man brukar kalla det koldioxidavtryck. I början av programet får de veta att 
de har väldigt stort koldioxavtryck, men de lyckas göra det mindre.  

 Pratar ni om att vara miljövänliga eller klimatsmarta hemma? 
 Gör ni något miljövänligt eller klimatsmart hemma? 
 Är det bra att familjer pratar om sådant här? 
 Hur kändes det att se inslaget om familjen? 

  
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 


