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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 24 MARS 2017 
 

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: 

 

• Terrordåd i London 

• Brist på vatten 

• Dålig arbetsmiljö i många skolor 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Brist på vatten 

I veckan var det internationella vattendagen. På flera håll i Sverige finns det alltså 

risk för vattenbrist, man behöver alltså SPARA på vattnet. Och vissa länder som 

t ex Sydsudan är läget ännu mer akut - och torkan har gjort livet väldigt svårt för 

många som bor där.  

 

• Hur mycket visste ni om vattenbrist i Sverige och i världen innan ni såg 

Lilla Aktuellt? 

• När skulle du kunna spara på vattnet i din egen vardag?  

• På vilka olika sätt skulle man kunna få folk att spara vatten? 

• I vissa länder är det stora problem med vattnet - på andra ställen få eller 

INGA problem. Varför är det så olika runt om i världen, tror ni? Disku-

tera.  

• Kranvattnet hemma går plötsligt inte att dricka, eller tar till och med 

SLUT. Hur skulle det kännas? Diskutera.  
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Terrodåd i London 
En man gav sig på människor i Storbritanniens huvudstad London i onsdags. 

Många skadades, några så allvarligt att de dog. Experterna kallar det för en terror-

attack, alltså något som en person gör för att skrämma folk och få uppmärksam-

het. 

• Hur mycket har ni hört om den här nyheten? Var hörde/läste ni nyheten 

först? 

• Vad tänker och känner du när du hör den här nyheten?  

• Vad kan man göra om man känner sig orolig över sådana här grejer? 

• Vem pratar du med när du är orolig över saker du hör på nyheterna? 

• Hur tycker du nyhetsprogram borde prata om sådan här händelser? Borde 

det berättas mer/mindre? Eller kanske berättas på ett annat sätt? Diskutera! 
 

 
 

Dålig arbetsmiljö i många skolor 
En ny rapport visar att 9 av 10 skolor har problem med arbetsmiljön. Det kan 

handla om dålig luft eller högt ljud till exempel.  

 

• Varför tror ni att så många skolor har problem med arbetsmiljön?  

• Arbetsmiljön på er skola - hur är den? Vad är bra/dåligt? 

• Hur skulle man kunna förbättra det som är dåligt i er skola? Gör en lista 

med konkreta förslag! 

• Om du får tänka helt fritt och utan några begränsningar - hur skulle din 

dröm-arbetsmiljö se ut i skolan?  

• Hur viktig är en bra arbetsmiljö för att man ska kunna arbeta bra i skolan? 

Diskutera! 
 

 
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 intresse? Eller finns 

det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 


