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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 18 JANUARI 

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  TILL 
BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIK-

TAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

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 

 

I veckans Lilla Aktuellt Skola 

• Statsministeromröstning om Stefan Löfven 

• Hur går det för Storbritanniens med att lämna EU? 

• Lovisa, 30, hade jobbiga jullov 

• Youtube förbjuder farliga pranks och utmaningar 

• Vi har besökt en skola i Frankrike - där det är totalt mobilförbud 

• Vad tycker ni om era scheman? Skicka in och berätta! 
 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Stefan Löfven blir ny statsminister 
 
Ja, efter flera månaders diskussioner, bråk, vändningar och olika försök verkar Sve-
rige har fått en ny regering. När det här skrivs – torsdag 17 januari - talar allt för att 
Stefan Löfven blir ny statsminister och att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bil-
dar regering. De två partierna har hittat ett samarbete med partierna Centerpartiet 
och Liberalerna, vilket gör att den nya regeringen har tillräckligt med stöd för att bli 
framröstad.  
 

• Vad känner ni nu när det verkar vara klart? 

• Vad tycker ni om att det har tagit så här lång tid? Motivera. 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
mailto:lillaaktuellt@svt.se
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• Varför tror ni att det har tagit så här många månader? 

• Hur tror ni att det kommer att gå för den nya regeringen? 

 
Mobilförbud 

De flesta skolor i Sverige har någon form av regler när det gäller mobiltelefoner, 
men hur det ser ut är olika från skola till skola. Att det är skillnad beror på att sko-
lorna får bestämma själva. Vi har varit i Frankrike där det är annorlunda, där är det 
totalförbud mot mobiltelefoner på alla skolor. Det är lag. 
 

• Hur är det på er skola? 

• Vad tycker ni om det? Utveckla. 
• Skulle ni vilja ha det som i Frankrike? Varför eller varför inte? 

• Vad är bra med ett totalförbud mot mobiltelefoner? Vad är dåligt? 

• Hur skulle ni helst ha det? Helt fritt, vissa regler eller helt förbjudet? 

 
Era scheman 

Det här handlar inte direkt om en nyhet, men det kan bli en nyhet. Vi vill nämligen 
veta hur era scheman ser ut och vad ni tycker om dem. Sedan kommer vi att besöka 
en klass som kanske är missnöjda med sitt schema, eller som har gjort något särskilt 
smart med sitt schema. Därför vill vi att ni funderar på det här: 
 

• Finns det något som är bra med ert schema? Diskutera. 
• Finns det något som är dåligt? Och varför? 

 
När ni har diskuterat kanske ni kommer fram till att ni vill berätta om det här för 
oss. Ta då en bild när ni håller upp ert schema, gå sedan in på Mixat (svt.se/mixat) 
och skicka in. Tack på förhand! 
 


