
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 5 APRIL 
 

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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

• Flera partier vil ha ordningsbetyg i skolan 

• Ska HPV-vaccin ges till killar? 

• Populära spelet Coin Master får kritik 

• Två år efter terrorattacken i Stockholm - Ebbas novell skrivs klart 

• Så kollar du din klassrumsmiljö 

• Och i Eftersnack: Vi snackar om aprilskämt 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Första april 

I måndags var det första april. Då är det lite av en tradition att luras med varandra. Vissa 
tidningar och nyhetsprogram luras också - till exempel vi på Lilla Aktuellt. 

• Blev du lurad i måndags? 

• Lurade du någon? 

• Vad tycker du om aprilskämt? 

• Är det okej att tidningar och nyhetsprogram skämtar på 1 april? 

• Kan det finnas något negativt med att medier skämtar? 

 

Flera partier vill ha ordningsbetyg i skolan 

En majoritet av Sveriges riksdag vill att det ska gå att ha ordningsbetyg i högstadiet och 
gymnasiet. De tror att ett betyg i uppförande hade gjort det lugnare i klassrummet. Men 
regeringen och utbildningsministern Anna Ekström säger att ordningsbetyg är en dålig idé. 
 

• Skulle du vilja ha ordningsbetyg? Varför/Varför inte? 
• Har ni stökigt eller lugnt i ert klassrum? 
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• Tror du att det hade blivit lugnare i ert klassrum om ni fick betyg i hur ni uppför er? 
• Är ordningsbetyg rättvist för alla? 

 
• Vad tycker du om betyg i skolan (i vanliga ämnen)? Är det bra eller dåligt? 
• Från vilken ålder tycker du man borde få betyg i skolan? 
• Vilket ämne tror du att du skulle ha chans till bäst betyg? Varför?   

 
Populära spelet Coin Master får kritik 

Spelet Coin Master är populärt bland unga. I det finns bland annat spinns där spelaren vinner 
"pengar". Men spelet har fått kritik, bland annat från Spelberoendes förening, som hjälper vuxna 
som blivit beroende av spel. De tycker att spelet är alldeles för likt casino-spel för vuxna och att 
det finns risk att unga blir beroende av den här typen av spel. 

I veckan kom också nyheten att allt fler vuxna har problem med sitt spelande. Många spelar bort 
alldeles för mycket pengar. Många experter säger att det är ett stort problem. 

• Har du spelat Coin Master? 

• Vad tycker du om spelet? 

• Vad tycker du om kritiken från Spelberoendes förening? 

• Har du hört talas om spelberoende bland vuxna förut? Vad tänker du om det? 

 

Så kollar du din klassrumsmiljö 
I fredagens Lilla Aktuellt Skola får du fyra tips på hur du kan kolla din klassrumsmiljö. Titta på 
reportaget, och gör sedan själv ett test av ditt klassrum! 

• Hur är era lampor? Testa med mobilen, som Malin visar i reportaget. 

• Vilken skillnad gör det för arbetsron om ni sätter upp skärmar runt bänkarna? Testa 
med pärmar, om ni inte har riktiga skärmar! 

• Hur är er ljudnivå? Ladda ner en gratisapp och testa olika nivåer! 

• Hur ser era fönster ut? Stör de er? Går det att göra något åt problemet? 


