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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 21 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/lillaaktuelltskola 

 

Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

 

• Terrorattacken i Stockholm 

•  Föräldrar som pressar sina tränande barn  

• Valet i Frankrike 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Terrorattacken i Stockholm 

 

På eftermiddagen den 7:e april, hände en hemsk sak i Stockholm. På Drottningga-

tan mitt i stan körde en lastbil rakt in bland människor. Flera skadades, några så 

allvarligt att de dog. Terrorattacken har varit en av de största nyheterna den sen-

aste tiden. Mannen som körde lastbilen har tagits fast av polisen. 

• Hur fick du veta om terrorattacken? Vad tänkte du när du hörde om vad 

som hänt? 

• Kände du dig rädd när det hände? 

• Vilka har du pratat med om den här nyheten? 

• Kan det vara bra att också barn och yngre får veta en sådan här nyhet? 

Förklara hur du tänker! 

• Varför gör terrorister sådana här attacker, vad vet du om det? 

• Hur tror du det var där på platsen när det hände? 

• Kan en sådan här sak göra att människor liksom enas och försöker vara 

snällare mot varandra. Diskutera! 
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• Har du på något sätt visat att du tänker på det som hände i Stockholm? 

Hållit en tyst minut? Tänt ett ljus? Gjort något i skolan? 

• Tycker du TV, tidningar, sajter berättat FÖR mycket om den här nyheten? 
 
 

Annorlunda skolgård 

 

Eleverna på Gyttorpsskolan i Nora har en annorlunda skolgård. De har byggt en 

labyrint av grenar som det kommer att komma blad på senare i vår. 

 

• Hur är din skolgård? Vad är du nöjd med? Och mindre nöjd med? 

• Hur ser din drömskolgård ut? 

• Vad tycker du om labyrintprojektet i Gyttorp? 

• Vad tror du det kan betyda att jobba tillsammans med en grej så som de 

gör i Gyttorp? 
 

 

 

Föräldrar som pressar sina barn i idrott 

 

I veckan har SVT Sport haft en nyhet om att en del föräldrar pressar sina barn för 

hårt. Det har gjorts en undersökning bland tränare - och många tränare tycker inte 

att föräldrar beter sig schysst på träningar och matcher. 

 

• Tränar du någon idrott? Hur är det? 

• Känner du igen dig i att en del föräldrar är för pressande? På vilket sätt har 

du märkt det? 

• Hur tycker du föräldrar ska vara på träningar, tävlingar och matcher? 

• Kan det vara bra med lite press från föräldrar? Förklara hur du tänker! 

• Varför tror du en del mammor och papport skriker eller tjatar på sina trä-

nande barn? 

 

 

 
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 


