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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 18 OKTOBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄR-

SKILT 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: 

- Elever i Göteborg får bättre arbetsro av klassisk musik 

- Oavgjort i EM-kvalmatchen mellan Sverige och Spanien 

- Storbritannien och EU överens om Brexit-avtal 

- Turkiet har invaderat norra Syrien  

- Man gripen för att ha skickat sexuella meddelanden i spelet Star Stable 

- Mixats bot får namnet som tittarna röstat fram 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Musik i klassrummet 

På Långmosseskolan i Gårdsten i Göteborg har eleverna under ett år lyssnat 

på klassisk musik i hörlurar, för att det ska bli lugnare på lektionerna. I förra 

veckan fick de besök av en person från Göteborgs symfoniker som spelade 

harpa för dem i klassrummet. Flera av eleverna tycker att de har lättare att 

fokusera när de lyssnar på musik, och att klassrummet blivit lugnare sedan 

de började med musiken. 

 
- Hur gör du för att koncentrera dig? Diskutera tillsammans. 

- Tycker du att ljudnivån är störande i ditt klassrum? Diskutera tillsam-

mans. 

http://www.ur.se/
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- Vad stör dig när du jobbar på lektionerna? 

- Hur skulle man kunna göra för att alla skulle kunna koncentrera sig 

bättre i skolan? Diskutera tillsammans.  

 

 
Olagliga meddelanden i spelet Star Stable 

I spelet hänger man med sin häst och andra spelare online och gör uppdrag 
tillsammans, men man vet inte alltid vem man chattar eller spelar med. Och 
det var i spelets chatt som flera barn fick snuskiga meddelanden. En vuxen 
har gripits av polis och misstänks för att bland annat ha pratat om sex med 
84 barn i spelets chatt. Tyvärr händer det här ibland i olika spel och sociala 
medier. 1 av 5 barn har varit med om att personer kontaktat dom för att 
prata om sex. Det här är olagligt och kallas för sexuellt ofredande på nätet. 

 

Nu har Star Stable gjort spelet säkrare; till exempel kan man anmäla personer 
i spelet, så att man lättare kan ta fast dem som begår brott. 

  

- Har du fått ett snuskigt meddelande i ett spel eller på sociala medier 
någon gång? Diskutera tillsammans. 

- Hur kände du när det hände? Diskutera tillsammans. 
- Titta gärna på inslaget i programmet för att få tips på vad man ska 

göra om man är med om det här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


