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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 23 MARS 
 

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 SÄR-

SKILT 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 

 

Huvudnyheter: 

• FN-dagen mot rasism 
• Kepsförbud eller inte? 
• Skandal kring Facebook 

 
Kortare nyheter: 

• Internationella Downs syndrom-dagen (Rocka sockorna) 
• Val i Ryssland 
• Noshörningen Sudan död 
• SM-veckan har startat 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

FN-dagen mot rasism 

Den 21 mars var det FN-dagen mot rasism. Dagen finns till för att uppmärk-

samma den rasism som finns runt om i världen, och hur man kan jobba mot 

rasism. Rasism är att behandla någon annorlunda på grund av utseende, re-

ligion eller var nån kommer ifrån. Och FN förbjuder rasism. Det är olagligt att 

sprida rasistiska idéer. Ändå finns mycket rasism fortfarande, både i Sverige 

och i världen. 

 
- Har du sett eller upplevt rasism? På vilket sätt? Hur kändes det? 
- Har du själv sagt något som du tror kan ha upplevts som rasistiskt?  

http://www.ur.se/
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- Vad gör du om du hör någon säga något rasistiskt?  
- Vad tycker ni man ska göra för att minska rasismen? 
- Varför tror du att det är så viktigt att försöka stoppa rasism? 
- Finns rasism på er skola? Hur kan man göra för att stoppa den? 

 
Kepsförbud eller inte? 
I veckans Lilla Aktuellt har vi pratat om keps och mössa i skolan. Vi besökte 
skolor i Norrköping, där vissa skolor hade keps/möss-förbud och vissa inte. 
Det finns många olika åsikter kring om det är okej eller inte att ha 
keps/mössa på sig i klassrummet. En expert säger att kepsen kan hjälpa till 
att skärma av, om man har svårt att koncentrera sig. 
 

- Får ni ha keps eller mössa på er i er skola? 
- Vad tycker ni om reglerna som ni har? 
- Vad tycker ni – är det OK eller inte att ha keps/mössa i klassrummet? 

Varför/varför inte? 
- Fundera över andra regler som finns i ert klassrum. Vilka regler 

tycker ni är bra och vilka regler tycker ni är dåliga? 
- Om ni själva fick bestämma era trivselregler, skulle ni ändra på något 

då? 

Skandal kring Facebook  
Den senaste veckan har det pratats mycket om Facebook och om ett företag 
som heter Cambridge Analytica. Det som hänt kallas för en skandal. Företaget 
har kommit åt människors information från Facebook på ett sätt som kan 
vara olagligt. De använda informationen för att försöka påverka folk i det 
amerikanska valet.  

Många pratar nu om vad sociala medier faktiskt har för information om oss – 
och hur den används. Många lägger ut väldigt mycket information om sig 
själva på sociala medier, men kanske glömmer att informationen sparas och 
används på olika sätt, till exempel för att göra reklam. 

- Har du hört talas om den här skandalen? 
- Hur mycket information har du lagt ut om dig själv på sociala medier? 
- Vad tänker du kring att de sociala medierna vet väldigt mycket om 

människors intressen? Är det bra, dåligt, läskigt, skönt? 
- Vad finns det för fördelar med att sociala medier sparar information 

om dig? 
- Vad finns det för nackdelar med att sociala medier sparar information 

om dig? 
 


