
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 22 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 pratar om jultidningar 

• Barnkonventionens dag i veckan 

• Sveriges herrar till fotbolls-EM 

• Staden Malmberget försvinner på grund av gruvan 

• Protester i Iran - internet har stängts ner 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Årets julklapp 
Årets julklapp utses varje år. I år blev årets julklapp "mobillådan". De som utser årets 
julklapp säger att mobillådan är en symbol för att fler tänker på hur mycket de använder 
mobilen. 
 
- Vad tycker du om årets julklapp? 
- Är det en julklapp du själv hade velat få - eller en julklapp du hade kunnat tänka dig ge 
bort? 
- Till vem skulle du vilja ge en mobillåda - och varför? 
- Hur mycket använder du mobilen varje dag? Kan du ibland känna att det blir för 
mycket? 
- Vad kan man göra för att minska skärmtiden? (förutom mobillåda...) 
 
 
Instagram tar bort likes 
Instagram testar en ny grej - nämligen att dölja hur många likes folk får. I förra veckan 
kom det till Sverige. Inte till alla konton - men till vissa. Tanken är att man ska känna sig 
mindre pressad av att få likes, om man inte ser hur många likes folk fått.  

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


 
- Vad tycker du om instagrams nya funktion? 
- Bryr du dig om hur många likes du får? 
- Kan du nånsin känna dig stressad av likes? I så fall - varför tror du att du blir stressad? 
- Tror du att instagram kommer att bli bättre eller sämre med den nya funktionen?  
 
Internet blockat i Iran 
Det har varit protester i Iran den senaste veckan. Folk är missnöjda över landets ledare, 
och att det är svårt och dyrt att leva i Iran. Landet Iran styrs väldigt hårt - och man kan 
inte alltid säga sin åsikt utan att råka illa ut. Och Irans ledare stängde av internet i hela 
landet i förra veckan. Experter säger att det handlar om att de vill stoppa att information 
sprids. 
 
- Vad tänker du om att internet stängts ner i Iran? 
- Hur skulle samhället påverkas här i Sverige, om internet stängdes ner?  
- Iran är inte det enda landet som har stängt ner internet för att stoppa information. 
Varför tror du länder gör så? 
- Hur många av er får reda på nyheter över internet? Hur skulle du få reda på nyheter 
om det inte fanns internet? 
 
 
 
 
 

 


