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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 DECEMBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. 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: 

 

• Skola förbjuder energidryck 
• Nobelpristagare besöker skola 
• Just nu firas Chanukka 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Skola förbjuder energidryck 
 
Flera skolor funderar på att förbjuda energidrycker. Västra skolan i Falun har 
redan gjort det. Anledningen är att skolorna har märkt att en del elever blir 
uppjagade och har svårt att koncentrera sig efter att de druckit energidryck. 
Sedan 2010 har försäljningen av energidryck fördubblats i Sverige. Det är 
inte farligt att dricka lite, men dricker man mycket så kan man må dåligt, få 
hjärtklappning och känna sig orolig. 
 

• Vad tänker du när du hör om den här nyheten? Förklara! 
• Vad skulle du tycka om att ha ett sånt förbud på din skola?  

• Vad finns det för bra/dåliga saker med att inte låta elever dricka ener-

gidryck på skoltid? 
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• Dricker du energidryck? Om ja, brukar du känna någon skillnad i 

kroppen då? 

• Varför tror du att det säljs allt mer energidryck? 

 

Nobelpristagare besöker skola 

I söndags var det Nobeldagen - med fest och utdelning av Nobelpriser. Och i 
tisdags besökte pristagaren i litteratur, Kazuo Ishiguro, eleverna på Rinke-
byskolan. Att litteraturpristagaren hälsar på där har blivit som en tradition. 
Nobelpris delas ut varje år i ämnena fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litte-
ratur och fredsarbete 
 

• Om du skulle träffa nobelpristagaren i litteratur - vad skulle du fråga? 
• Litteraturpriset får man för sitt skrivande. Oftast går priset till en bok-

författare, men förra året gick det till en musiker för hans låttexter. 
Vilka sorts text tycker du är roligast att läsa? 

• Vilket Nobelpris-ämne tänker du är viktigast för världen? Är något 
ämne viktigare än något annat? Varför? 

• Vilket Nobelpris skulle du vilja vinna? Vilken upptäckt/vilket arbete 
skulle du vilja få pris för? 

• Pristagarna får, förutom äran, också nästan 10 miljoner kronor. Vad 
hade du gjort med de pengarna om du vann? Vad tycker du prista-
garna borde göra med pengarna? Varför? 

 
Just nu firas Chanukka 

 

I veckan startade firandet av den judiska högtiden Chanukka. Det är en judisk 
högtid som firas av personer som tillhör religionen judendom. Den firas åtta 
dagar i december och varje dag tänds ett nytt ljus på Chanukka-ljusstaken. 
Det är lite likt julen och ofta får barn pengar när ett nytt ljus tänds. 

• Vilka högtider kan du komma på?  
• Vad tycker du om högtider? Förklara! 
• Firar du någon högtid? Berätta! 
• Varför tror du att det finns olika högtider?  

 

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 intresse? Eller 

finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 

mailto:lillaaktuellt@svt.se

