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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 24 FEBRUARI 2017 
 

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 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 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

 

• Skjutningar i Malmö 

• Unga sover mindre idag än för 30 år sedan 

• Vi träffar 11-åriga Abdul som förlorat ett ben i krigets Syrien 

• VM i längdskidor har startat 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Skjutningar i Malmö 

 

Den senaste tiden har det skett flera skottlossningar i Malmö och tre personer har 

dött sedan nyår. Politiker pratar om hur man ska göra för att det här inte ska fort-

sätta hända. I veckan besökte vi Allaktivitetshuset i Malmö där många elever 

hänger efter skolan. 

 

 Vad tänker du om att det skjutits på flera ställen i Malmö den senaste ti-

den? 

 Blir du orolig när du hör såna här nyheter? Varför/varför inte? 

 Hur tycker du det verkar att hänga på Allaktivitetshuset? 

 Vad brukar du göra efter skolan? 

 Hur tror du att det skulle vara om din skola ordnade aktiviteter efter att 

lektionerna är slut? Skulle du vilja att de gjorde det? Varför/varför inte? 

 

 



  

2(2) 

 

Sömn-vanor 
 

En ny undersökning visar att unga sover mindre idag än för trettio år sedan. I Lilla 

Aktuellt resonerar några elever om sömn och sömnvanor. Många säger att mobi-

len är en stor anledning till att man är vaken senare på kvällen. 

 

 Hur många timmar sover du varje natt? När går du och lägger dig och när 

går du upp? 

 Tycker du att du sover tillräckligt mycket? 

 Varför tror du att det är viktigt att man sover ordentligt? 

 Hur känns det för dig i kroppen och huvudet om du sover för lite? 

 Varför tror du att unga sover mindre nu än för 30 år sedan? 

 Hur svårt är det för dig att gå och lägga dig på kvällen? Vad finns det för 

grejer som gör att du är vaken längre? 

 

Kriget i Syrien 
 

Världens ledare samlas åter igen för att försöka skapa fred i Syrien. Kriget är inne 

på sitt sjätte år. Vi har träffat 11-åriga Abdul som har förlorat sitt ben i kriget och 

nu fått en protes. 

 

 Hur känner du efter att du har sett det här reportaget? 

 Hur tror du att det känns för Abdul att ha fått en protes för sitt ben? 

 Vad tänker du kring att kriget i Syrien hållit på i sex år? 

 Hur tror du att det är för barn som bor i staden Aleppo? 

 Vad tror du behövs för att det ska bli fred i Syrien? 

 

VM i längdskidor 

 

I veckan pågår VM i längdskidor i Finland. Sverige har flera chanser till medaljer. 

 

 Hur många medaljer tror du att Sverige tar i VM? 

 Hur tror du att det skulle kännas att vara proffs i en sport, alltså att ha 

sporten som sitt jobb? 

 Vilken sport skulle du vilja bli bäst i världen på? 

 Är du intresserad av att titta på sport på TV? Varför/varför inte? 

 Har du åkt längdskidor någon gång? Skulle du vilja/hur tror du att det är? 
 

 
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. Händer 

det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt intresse? Eller finns 

det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 


