
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 3 MAJ 
 

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 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: 

• Eldningsförbud stoppade majbrasor 

• 1:a majdemonstrationer handlade om anti-nazism 

• Tusentals SAS-piloter strejkar och flyg ställs in 

• Vi besöker skola som tränar på inrymning 

• Ovanligt mycket pollen i år 

• 3/5 är internationella dagen för pressfrihet 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Inrymning 

Många av er har varit med om att ha brandövning i skolan - alltså att alla elever ska 
träna på att ta sig ut ur skolan om det skulle börja brinna. På Tibbleskolan i Skultuna 
utanför Västerås har de inte bara utrymningsövningar utan också inrymningsövningar. 
Då ska eleverna gömma sig inne i skolan och träna på vad de skulle göra ifall något hot 
kom utifrån skolan. Det kan till exempel vara en hotfull person, ett vilt djur eller utsläpp 
av farliga gaser.  
 

• Har du haft inrymningsövning på din skola?  
• Skulle du vilja träna på att inrymma? Diskutera tillsammans. 
• Tror du att du skulle bli tryggare, eller räddare av att träna på att gömma dig i 

skolan? Motivera ditt svar. 

 

 
Internationella dagen för pressfrihet 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/


I många länder i världen får inte journalister skriva och berätta det de vill, utan de är 

kontrollerade av politikerna som styr där. På flera platser i världen är det till och med 

farligt att vara journalist, eftersom de som har makt i landet kanske inte tycker om det 

journalisterna berättar om. Förra året satt nästan 350 journalister i fängelse och 80 

mördades just därför att de var journalister. Pressfrihet är när journalister får jobba fritt 

och berätta det de vill utan att känna sig hotade. 

 

 

• Vet du vad pressfrihet är?  

• Vad tänker du om att det är farligt att vara journalist i flera länder? Diskutera 

tillsammans. 

• Varför tror du makthavare försöker tysta journalister? Diskutera tillsammans. 

• Skulle du kunna tänka dig att bli journalist? 

 

 

 
Pollenallergi 
Pollen är ett slags frömjöl som blommor och träd sprider ut för att föröka sig, alltså typ 
som trädens spermier. Och eftersom det var en så varm sommar ifjol ser det ut att bli 
extra mycket pollen i år - särskilt i Blekinge, Skåne och på västkusten - vilket ju inte är så 
kul för alla pollenallergiker. 
 

• Är du allergisk mot pollen? 

• Om du är det – känner du av det extra mycket i år? 

• Har du någon allergi? Diskutera tillsammans. 
 

 

 

 

 

 

 


