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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 12 APRIL 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK ÄR ETT SAMAR-
BETE 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 

• Vi pratar om appen Tellonym 

• Ett år sedan Avicii dog 

• Idrottsföräldrar som skriker och hetsar 

• Världens största val i 900-miljonerlandet Indien  

• Nytt datum för Brexit 

• Rymdforskare jublar: Första fotot på ett svart hål 

• Rörelse i klassrummet 

 
 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Appen Tellonym 
 
I appen Tellonym kan användare kommunicera med varandra, utan att berätta vilka 
de är. Det här har lett till att många användare får höra tråkiga och kränkande saker 
som sig själva.  
 

• Har ni koll på Tellonym? 

• Vad tycker ni om appen? Motivera. 
• Vad tycker ni om att många skriver taskiga saker om andra? 

• Finns det något bra med Tellonym? Motivera. 
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• Appen hade 13-årsgräns från början, men nu har det höjts till 17 år: Vilken 
åldersgräns tycker ni är bra? Motivera. 

• I vissa delar av Norge har Tellonym förbjudits. Vad tycker ni om det? Borde 
appen förbjudas i Sverige? 

 
Föräldrahets inom idrotten 

 
Ni som idrottar, inte minst i något lag, har säkert varit med om att vissa föräldrar 
står och gapar och skriker vid sidan om planen. Att föräldrar peppar och stöttar 
tycker nog ingen är ett problem, men när föräldrar blir hetsiga och skriker saker 
som inte uppfattas som positiva, då är det många som tycker att det är jobbigt. 
 

• Har ni varit med om det? Om ja: Berätta vad som hände.  
• Vad tycker ni om att kan vara så här? Utveckla. 
• Hur påverkar det er på planen om föräldrar skriker?  
• Hur tycker ni att föräldrar ska vara vid sidan om planen? 

• Vad kan man göra för att få stopp på vuxna som stör på det här sättet? 

 
Rörelse i klassrummet 

Det är många av er som har någon form av rörelseaktivitet i klassrummet. Ungefär 4 
av 10, enligt en undersökning. I Lilla Aktuellt Skola besöker vi en klass som har små 
klassrumscyklar, hopprep och andra former av möjligheter till att röra på sig. 

• Hur är det i din klass?  
• Vad är positivt med att kunna röra på sig i klassrummet? 

• Vad är negativt? 

• Hur skulle du vilja att det var i din klass? 


