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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 29 MARS 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK ÄR ETT SAM-
ARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. DE 

TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG TILL BARN OCH 

UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIKTAR SIG 

SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt 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 

• EU förbjuder engångsplast 
• Det stormar kring storbanken Swedbank 

• Vad händer med Brexit – och vad är egentligen Brexit? 

• Mycket diskussion om en ny EU-lag som kan förändra internet 
• Varje år ställer vi om klockan, från normaltid till sommartid – men snart är 

det slut på det 
 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
EU förbjuder engångsplast 
 
I veckan har EU haft ett stort möte där de tagit flera beslut. En sak som EU-parla-
mentet röstade igenom är ett förbud mot engångsplast - alltså bland annat plastbe-
stick, plasttallrikar och sugrör. Det här är saker som ofta bara används en gång, se-
dan slängs de och hamnar inte sällan i havet. Förbudet ska börja gälla från 2021. 
 

• Vad tycker ni om det här beslutet? Utveckla. 
• Hur ofta använder ni engångsplast? 

• Vad tycker ni är bra med beslutet? Motivera. 
• Vad tycker ni är dåligt med beslutet? Motivera. 
• Skulle ni klara er utan exempelvis sugrör? 
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http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
mailto:lillaaktuellt@svt.se
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Sommartid eller vintertid? 
 
Natten mellan lördag och söndag ställer vi om klockan, från vintertid (som egentli-
gen heter normaltid) till sommartid. Så har vi gjort i Sverige sedan 1980-talet, för att 
få ljusare på eftermiddagen och kvällen på sommaren. Men nu är det snart slut på 
det här. 
EU tog i veckan ett beslut om att slopa tidsomställningen och nu måste varje EU-land 
bestämma: Ska vi alltid ha sommartid eller ska vi alltid ha vintertid? 
 

• Vad tycker ni om att EU tagit det här beslutet? Motivera. 
• Vad tycker ni om att vi ställer om klockan? 

• Vad vill ni helst ha: Sommartid eller vintertid?  
 

Ny lag om upphovsrätt 

Och så en till EU-nyhet. Under lång tid har det snackats mycket om en ny lag, som 
kallats för artikel 13. Den här lagen kommer att förändra reglerna för det vi laddar 
upp, på till exempel Youtube. Syftet är till exempel musiker ska få mer betalt när de-
ras material används. Det tycker många är bra.  
Samtidigt har många protesterat mot lagen och menar att Internet kommer att bli 
mindre fritt, och att stora företag som Facebook och Google kommer göra det svå-
rare att ladda upp klipp och bilder just för att inte bryta mot dom nya reglerna. EU 
tog i veckan beslut om att godkänna den nya lagen. 
 

• Det har snackats mycket om den här lagen, bland annat av Youtubers, och 
det har också spridit många rykten om lagen. Har ni hört talas om den? 

• Vad tycker ni om det ni har hört? 

• Vad tycker ni verkar bra? 

• Vad tycker ni verkar dåligt? 

• Det är mycket som är oklart kring hur den faktiskt kommer att fungera: Vad 
hoppas ni ska hända?  


