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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 7 APRIL 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: 

 

• Hemsk gasattack i Syrien 

•  Mobilförbud i skola  

• Elever trär armband för Afrika 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Gasattack i Syrien 

 

En stor nyhet i veckan handlar om Syrien där det ju är krig. En stad i nordvästra 

delen av landet attackerades med något som kallas kemiska vapen. Det spreds gas 

som gjorde att människor fick svårt att andas och också fick andra skador på krop-

pen. 

 

• Många människor dog i attacken och flera av dem var barn. 

 

• Hade du hört om nyheten från Syrien innan du tittade på Lilla Aktuellt 

Skola? 

 

• Vad fick du för känslor och tankar när du hörde om attacken? 

 

• Vad vet du om kriget i Syrien? Hur länge har det pågått? Vilka är det som 

krigar? 
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• I reportaget berättas om att det finns regler för krig. Vad tror du menas 

med det? 

 

• Tycker du att det är bra att Lilla Aktuellt tar upp en sådan här hemsk ny-

het? Förklara hur du tänker! 
 
 
 

Mobilförbud i skolan 

 

Idag har nästan alla barn en egen smartphone från det att de är nio år. Lilla Aktu-

ellt har haft flera reportage om vad mobiltelefonen betyder och hur mycket den 

används. Till exempel besökte vi en skola där mobilerna inte får användas alls på 

hela skoldagen. 

 

• Vad tycker du om mobilreglerna på din skola? 

 

• Skulle du vilja ändra reglerna på något sätt? Hur? 

 

• Vad kan vara bra att lägga undan mobilen hela skoldagen? Och dåligt? 

 

• När på dagen använder du mobilen mest? Och vad gör du med den då? 

 

• Kan du känna att du använder mobilen för mycket? 

 

• Hur skulle det vara att vara helt utan mobilen i flera dagar? Vad skulle du 

sakna? Vad skulle du göra istället för att hålla på med mobilen? 

 

 

 

Säljstart för majblomman 

 

Årets majblomma är designad av 11-åriga Miranda och är inspirerad av hur nyck-

elpigor ser ut. 

 

• Har du sålt något för att tjäna egna pengar? Hur gick det? 

 

• Vet du vad pengarna från majblommeförsäljningen går till? 

 

• Drottning Silvia blev ju intervjuad i reportaget. Hon pratade om att "det är 

bra att barn hjälper barn" - vad tror du hon menade med det? 

 

• Om du fick designa majblomman - hur skulle den se ut? 

 

 
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 lillaaktuellt@svt.se 


