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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 20 JANUARI 
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: 

• USA:s president 

• Sveriges befolkning 

• Stephans drömskola 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
USA:s president 

Donald Trump blir USA:s president den 19 januari. Han röstades fram i novem-

ber, men det är först nu som han faktiskt börjar sitt nya jobb.  

 Hur tror ni att det är att vara president? 

 Skulle ni vilja vara det? Och varför? 

 Vad tror ni att Donald Trump kommer göra nu? 

 Om ni fick vara president, vad skulle ni vilja förändra då? 

 

Sveriges befolkning 

Sveriges befolkning är nu över tio miljoner. Det har den aldrig tidigare i historien 

varit. Men även om tio miljoner är rekordmycket här, är det ganska lite om man 

jämför med världens största länder. I Kina bor det till exempel långt över en mil-

jard människor. 

 Vad tycker ni om Sveriges nya befolkningsiffra? 

 Hur känns det att Sveriges befolkning blivit större? Bra? Roligt? Dåligt? 

 Varför tror ni att befolkningen är större nu än till exempel för hundra år se-

dan? 

 Hur tror ni att det är att bo i ett land med hundratals miljoner människor? 
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Stephans drömskola 

Under hela hösten har reportern Stephan Wilson åkt runt på skolor I Sverige och 

sökt efter ingredienser till en drömskola. Han har hittat flera. Ett exempel är en 

skola som satt upp skyltar på skolgården om att mobbning är förbjudet. Varför är 

det bra att man kan kolla upp saker direkt? 

 Skulle ni vilja ha en sådan skylt på er skola? 

 Vad tycker ni om er skola? 

 Vad är viktigt för att få till en bra skola? (exempel finns på sajten) 

 Hur är skolmaten på er skola? Skulle det fungera på er skola om ni fick 

välja maten? 

 Vet ni vad studiero är? Det betyder att man får plugga i lugn och ro. Hur 

viktigt är det för er? 

 Hur skulle er skola kunna bli bättre? 

  

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 


