
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 8 NOVEMBER 
 

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: 

• Vi träffar barn som ska utvisas 

• Dålig luft i Indien 

• Ny rapport - betalar vi med kort, kontant eller mobilen? 

• Djurgården vann herrallsvenskan 

• Vi pratar om gaming och om man kan spela för mycket 

• 30 år sedan Berlinmuren föll - vi förklarar 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Utvisningar 
För några år sedan pratades det mycket om flyktingar i hela världen, och även här i 
Sverige. På bara några år kom över 200 000 personer till Sverige. Sen dess har politiker 
pratat mycket om hur många som ska få komma hit, och vilka som ska få stanna. Vi ha r 
träffat några som fått veta att de måste lämna Sverige. 
 
- Vad är dina tankar efter att ha sett inslaget? 
- Vad tänker du om att vissa personer som kommit hit utvisas? 
- Varför tror du att Sverige har lagar kring vilka som får komma hit?  
- Varför tror du att olika länder har olika lagar? 
- Om du var politiker, vilka lagar och regler skulle du bestämma? 
 
 
Gaming 
I dagens program pratar vi om hur mycket tid man lägger på sitt spelande. En 
undersökning som kom under hösten visar att många av er spelar mer än tre timmar 
varje dag. Men det skiljer sig mycket mellan tjejer och killar. 

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


 
- Hur ofta spelar du datorspel, tv-spel eller mobilspel? Hur mycket tid per dag lägger du 
på spel? 
- Har du nån gång känt att du spelat för mycket? Hur känns det då?  
- Tänk dig att du har en kompis som spelar alldeles för mycket, och som mår dåligt av 
det. Vad skulle du som kompis kunna göra för att hjälpa? 
 
I landet Kina har de som styr landet bestämt att alla unga under 18 år ska ha vissa 
gränser för sitt spelande. T ex inget datorspelande efter kl 22, och max 1,5 timmes spel 
på vardagar. 
 
- Vad tycker du om Kinas regler? 
- Hur hade du känt om politiker bestämde över hur mycket tid du får lägga på spelande? 
- Vad är lagom speltid per dag, tycker du? Motivera ditt svar!  
 
Hur betalar vi? 
I veckan kom en ny undersökning från Riksbanken som berättar om hur vi svenskar 
betalar för saker när vi handlar. Den visar att över hälften av alla köp som vi gjorde förra 
året, betalades med kort. Kontanter har blivit mer ovanligt, medan Swish har blivit 
vanligare. Fler och fler affärer slutar ta emot kontanter. Det kan gö ra det svårare för 
vissa personer att betala, t.ex. äldre personer eller folk som är nya i Sverige.  
 
- Hur betalar du när du handlar? Kort, kontakt, mobilen eller annat sätt?  
- Vilket betalsätt tycker du är bäst? 
- Vad är fördelarna med att många butiker slutar ta emot kontanter? 
- Vad är nackdelarna? 
- Vad tänker du om att det kan bli svårare för vissa personer att betala, om de inte får 
betala med kontanter? 
 
 
 
 
 

 


