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BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 31 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: 

• Brexit 

• Programmering i skolan 

• Att vara sig själv 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Brexit 

I juni var det folkomröstning i Storbritannien. Vad folket skulle bestämma 
om? Jo, om man skulle stanna kvar i EU eller ej. Det har kallats för Brexit. 48 
procent röstade för att stanna kvar i EU, men 52 procent ville lämna. I 
veckan, efter mycket snack om hur man ska lämna EU, lämnade Storbritan-
nien in en ansökan om att lämna EU.  
 

• Vad tycker ni om att Storbritannien lämnar EU? 
• Hur kan det påverka EU? 
• Vad tycker ni om att Sverige är med i EU? 
• Hur mycket får ni lära er i skolan om EU? 
• Många, även vuxna, menar att de inte vet tillräckligt om vad EU gör, 

trots att EU påverkar och bestämmer över en massa saker i Sverige 
och i andra länder. Skulle ni vilja lära er mer om EU? 

• Varför kan ett samarbete mellan europeiska länder vara bra? 
• Vad kan vara dåligt med att länder samarbetar? 
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Programmering 

I dag har vissa av er programmering i skolan, men många har det inte. Från 
och med hösten 2018 ska alla skolor ha programmering i skolan. Det har 
regeringen bestämt. 
.  

• Vad tycker ni om det här? 
• Varför tror ni att regeringen vill att elever lär sig programmering? 
• Varför är programmering en bra sak att kunna? 
• Om ni inte redan har det: Skulle ni vilja ha programmering i skolan? 
• Vad kan man lära sig genom att programmera? 

 
Att vara sig själv 

Vi har i Lilla Aktuellt snackat en del om att vara sig själv i veckan. Det är ju på 
sätt och vis en självklar sak, att vara sig själv, men den kan också kännas lite 
konstig och svår. För vad betyder det egentligen?  

 

• Vad betyder "att vara sig själv" för er? 
• Hur gör man för att "vara sig själv"? 
• Är det viktigt för er att uppfattas som "normala"? 
• Vad är att vara "normal"? 
• Vad betyder det att "sticka ut" eller att vara lite annorlunda från hur 

många eller de flesta är? 
  
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 


