
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 25 OKTOBER 
 

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: 

• Åldersgräns i snabbkassor 

• Den uppmärksammade Girjas-rättegången 

• Många operationer inställda i veckan 

• Protester i Chile 

• Första rymdpromenaden med bara kvinnor 

• Mycket Brexit-snack i veckan 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
SNABBKASSOR 
I många matbutiker finns snabbkassor, där man själv skannar sina varor och betalar på 
egen hand. I flera affärer runt om i Sverige finns åldersgränser på snabbkassor. Vissa 
affärer har haft problem med snatteri genom snabbkassorna och därför infört de här 
åldersgränserna.  
 
- Har du märkt av såna här åldersgränser? 
- Vad tycker du, är det rätt eller fel att affärer inför åldersgränser på snabbkassor? 
Motivera ditt svar. 
- Fundera ut fem andra åldersgränser som finns i vårt samhälle. Vad tycker du om dessa 
åldersgränser, är de bra eller dåliga? Diskutera. 
- Finns det något som idag är tillåtet för barn, som du tycker borde införas åldersgräns 
på? 
 
 
 
 

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


MÅNGA OPERATIONER INSTÄLLDA 
Många operationer har blivit inställda den senaste tiden. Det beror på att flera sjukhus 
inte fått det sjukvårdsmaterial som de behöver för att kunna operera människor. 
Företaget som sjukhusen köper material av har inte lyckats leverera som de ska. Det har 
skapat kaos på flera sjukhus. 
 
- Vad tänker du om den här nyheten? 
- Hur tror du det skulle kännas att få en operation inställd? 
 
Uppgift: Kolla upp vilket som är ditt närmsta sjukhus. Undersök om det sjukhuset 
drabbats eller inte, och hur människor i ditt område i så fall reagerat på kaoset.  
 
 
HUR BLIR EN NYHET TILL? 
I veckans Eftersnack pratar vi om hur en nyhet blir till. Nu vill vi att ni också diskuterar 
detta! 
 
- Hur tänker du att en journalist får reda på nyheter? 
- Fundera på vad du gjort och sett hittills idag. Vilka grejer har du sett som skulle kunna 
bli en nyhet i en tidning eller i ett tv-program? (T ex ett farligt övergångsställe, ett 
ovanligt djur eller nåt helt annat) 
- Hur många olika tidningar, tv-stationer och radiostationer har du i närheten av där du 
bor? Hur många journalister jobbar på ett ungefär i ditt område?  
- Tycker du att det är viktigt att det finns många journalister i området där du bor? 
Varför/varför inte? 
 
 
 
 
 

 


