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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 2 FEBRUARI 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 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Kinapaket 

Att köpa billiga saker från Kina i appar som Wish, Alibaba eller Ali Express 
har blivit väldigt vanligt. På Arlanda tar man emot över 100 000 paket varje 
dag, för de flesta saker flygs nämligen till Sverige, vilket inte är bra för klima-
tet och miljön. Men sakerna vi köper ska bli dyrare. Postnord, som tar emot 
och skickar ut paketen, kommer ta en avgift som gör att ett mobilskal som nu 
kostar 20 kronor, kommer att kosta 160 kronor. 

 

• Använder ni de här apparna? 

• Vad köper ni i såna fall? 

• Varför tror ni att det blivit så populärt att handla online och genom 
appar? 

• Vad tycker ni om att det ska bli dyrare? 

• Tänker ni på hur miljön kan påverkas av att det fraktas saker via flyg? 
Vad tycker ni om att sakerna fraktas via flyg? 

 

Squishys 

En grej som många köper, i butik eller online, är squishyn. Men en squishy, 
som är gjord av något som heter mjukplast, kan faktiskt vara farlig. Vissa in-
nehåller giftiga ämnen som kan skada kroppen om man får i sig mycket av 
ämnena. Om man handlar i butik har squishyn oftast en så kallad CE-märk-
ning, som betyder att den testats och att den inte innehåller farliga ämnen. 



  

2(2) 

Men om man köper online, direkt från till exempel Kina, gäller inte samma 
regler. 

• Hade ni koll på det här? 

• Hur många har en squishy? 

• Vad är bra eller härligt med en squishy? 

• Hur ofta tänker ni på vad leksaker innehåller? 

• Vad tycker ni om att det går att köpa leksaker som innehåller giftiga 
ämnen? 

 
Melodifestivalen 

I helgen startar den igen: musiktävlingen som får många i Sverige att bänka 
sig framför tv:n – Melodifestivalen. 

• Vad tycker ni om Melodifestivalen? 

• Hur intresserade är ni? 

• Tycker ni att det är för mycket, för lite eller alldeles lagom med melo-
difestival?  

• Varför tror ni att tävlingen är så populär?  
• Vad är det bästa med Melodifestivalen? Och vad är det sämsta? 

  

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 


