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BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 12 MAJ 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: 

 

• Många unga rör sig för lite 

• Eurovision i Ukraina – ett land i krig 

• Hälsning från svenska skolan i Paris 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Hur mycket rör sig barn och unga? 

 

En ny undersökning visar att barn och unga idag inte rör på sig tillräckligt mycket. 

Man borde vara fysiskt aktiv en timme om dagen. Bland femteklassarna som var 

med i undersökningen var det bara hälften av killarna som rörde på sig så mycket 

och en tredjedel av tjejerna. 

 

• Varför tror du det är viktigt för kroppen att få röra på sig? Diskutera 

• Varför tror du barn och unga inte rör på sig tillräckligt? Diskutera. 

• Hur kan man peppa barn och unga att röra på sig mer? Finns det bra och dåliga 

sätt att peppa? 

• Att röra på sig behöver inte alltid betyda att sporta. Gör en lista på olika grejer i 

din vardag - där du rör på dig!  

• Vad kan skolan göra för att elever ska röra på sig mer? Skulle ni vilja röra på er 

mer i skolan - annat än på idrotten? 
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Polisen förhör barn 

 

Den senaste tiden har det varit många nyheter i TV och tidningar om hur det kan 

gå till när polisen förhör barn. Allt hänger ihop med en gammal, hemsk nyhet. För 

nitton år sen hittades en liten pojke död och polisen trodde två andra barn hade 

dödat honom. Det blev en stor nyhet då 1998 - och nu är det en stor nyhet igen. 

För journalister har tagit reda på mer om hur polisen jobbade med händelsen och 

hur förhören med barnen egentligen gick till. 

 

• Att bli förhörd av en polis - hur tror du det är? 

• Om vuxna vill prata med barn om svåra saker - hur ska de vuxna vara, tycker 

du? 

• Hade du koll på den här nyheten? Hur fick du veta? 

• Varför kan det vara viktigt att ta reda på mer om en så gammal händelse? För-

klara hur du tänker! 

 
 

Eurovision i Ukraina 
 

På lördag är det final i årets Eurovision Song Contest och i år är tävlingen i 

Ukraina. Det är ett land som i över tre år varit i krig. Kriget handlar om att grann-

landet Ryssland tycker att vissa delar av Ukraina ska vara just ryska. 

 

• Har du sett något av årets Eurovisiontävlingar? 

• Vad vet du om landet Ukraina? 

• När du ser reportaget från skolan i Ukraina - hur skiljer det sig från ert klass-

rum? 

• Att leva i ett land där det är krig, hur är det tror du? 

• Läraren i inslaget verkar mer orolig än eleverna, vad tänker du om det? 

• Hur tror du att det kommer att gå för Robin Bengtsson och det svenska bidra-

get? 

• Har du koll på fler bidrag än Sveriges? Vilka? 

• Fler miljoner människor i Europa, men också andra världsdelar, kollar på Euro-

vision. Varför är det så populärt, tror du? 
 
 

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 


