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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 1 SEPTEMBER 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: 

• Översvämningar i USA 

• Energidrycker 
• Inbrott 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Mobilförbud i omklädningsrum och gymnastiksal 

Enligt en undersökning upplever många lärare att näthat i skolan ökar och 
att elever är särskilt utsatta på idrottslektionerna och i omklädningsrummen 
där man kan bli smygfotad eller smygfilmad. Flera skolor i Sverige har infört 
mobilförbud i samband med idrottslektioner och i omklädningsrum.  
 

• Vad tycker ni om såna här mobilförbud? 
• Vill ni ha mobilförbud? 
• Har ni varit med om att någon blivit smygfotad eller smygfilmat? 
• Har ni pratat om sådana här problem i skolan? 

 

Energidrycker 

Försäljningen av energidrycker har fördubblats på bara några år. Och trots 
att det finns en 15-årsgräns i många butiker är det många barn som dricker. 
.  

• Vad tycker ni om energidrycker? 
• Hur ofta dricker ni energidrycker? 
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• Vad tycker ni om åldersgräns på energidryck? 

• En expert säger till Lilla Aktuellt att det inte är farlig för barn att 
dricka energidryck om man inte dricker så mycket. Har ni hört att det 
kan vara farligt?  

• Har ni fått en dålig känsla i kroppen av att dricka energidryck? 
 
Inbrott 

Varje år sker flera tusen inbrott runt om i Sverige. Hittills i år har t ex ungefär 
50 000 inbrott anmälts. Vi frågade i appen Lilla Aktuellt Kollen om du haft in-
brott någon gång hos dig. Som vi ser här av resultatet så säger 1 av 10 att ni 
har haft det.  
 

• Har någon i klassen haft ett inbrott? 
• Hur kändes det? Eller hur tror ni att det skulle kännas? 

• Vad tänker ni kring att det här är så vanligt? 

  
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 


