
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 13 SEPTEMBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT 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: 

• Flera små skolor i Luleå kan behöva stängas – elever demonstrerar 

• Mycket förstört på Bahamas efter stormen Dorian 

• Forskare har upptäckt vattenånga på en planet i rymden – lång ifrån jorden 

• Det brinner i regnskogen Amazonas – vi träffar 11-åriga Julia som bor där 

• Riksdagen öppnade i veckan 

• Många unga tycker att de använder mobilen för mycket  

• Kritik väcks mot sociala medier och vad de gör med oss 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Flera små skolor i Luleå kan behöva stängas – elever demonstrerar 

I veckan demonstrerade elever i Luleå, för att deras skolor kanske ska stängas. Eleverna ska i så 
fall flyttas till andra skolor, men man vet inte riktigt än hur det ska gå till. Politikerna säger att 
det är för att det inte finns tillräckligt med pengar för de små skolorna. 

• Vad känner du när du såg inslaget om skolstrejken? 

• Skulle du kunna tänka dig att strejka, för något du ville ändra? 

• Föreställ dig att det var din skola som skulle stängas. Hur skulle du reagera? Vad skulle 
du säga till politikerna? 

• Hur tror du att man bäst påverkar politikerna i din kommun? Försök komma på tre olika 
sätt. 

• I Luleå säger politikerna att pengarna inte räcker. Kommunen ska inte bara ge pengar 
till skolor, utan även till en massa andra grejer. Därför kan inte alla pengar läggas på 
skolan. Om du fick 1000 kronor, hur skulle du fördela pengarna? 

 - Ny idrottshall 

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


 - Nytt äldreboende 
- Ny skola 
- Ny brandbil 

 - Städa vägarna oftare 

 - Bygga bättre cykelbanor 

 

 

Forskare har upptäckt spännande fynd på ny planet 

För allra första gången har rymdforskare upptäckt vattenånga på en planet utanför vårt 
solsystem. Det kan betyda att det finns rinnande vatten på planeten. Och finns det vatten så KAN 
det finnas liv! Men detta är inget som forskarna vet än. 
 

• Tror du det finns liv på andra planeter? 
• Vilken typ av liv tror du finns? Typ växter, vatten, utomjordingar, eller nåt helt annat? 
• Om du fick åka ut i rymden, var skulle du helst vilja åka? 
• Vad skulle du sakna om du lämnade jorden, tror du? 

 
Många unga tycker att de använder mobilen för mycket 

I veckan kom en stor undersökning som har undersökt hur barn och unga använder mobilen. 
Den visar att nästan en fjärdedel av de mellan 9 och 12 tycker att de använder mobilen för 
mycket. Men undersökningen frågade inte bara om mobiler, utan om olika sorters medier. Till 
exempel TV och böcker. 

• Känner du igen dig – använder du mobilen för mycket? 

• Hur många minuter/timmar lägger du på mobilen per dag?  

• Brukar du glömma/missa att göra vissa grejer för att du håller på med mobilen? 

• Fundera på alla medier du använder varje dag. Till exempel mobilappar, tidningar, 
böcker, tv-spel, TV, radio. Hur mycket tid lägger du på allt det här? Skulle du vilja lägga 
mer tid på något? Skulle du vilja lägga mindre tid på något? 

• Hur tycker du man ska göra för att ens mobiltid/skärmtid ska bli lagom? 

 

I programmet pratar vi också om sociala medier, och att det finns många som är kritiska. En ny 
dokumentär som heter ”Vägra sociala medier” pratar om det här.  

*Här kommer några diskussionsfrågor OM du använder sociala medier: 

- Skulle du kunna sluta med sociala medier? 
- Om du skulle minska med dina sociala medier – vad skulle du ta bort? 


