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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 10 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: 

 

• Vilka är framtidsjobben? 

• 12-årige Loke fick nya lungor 

• Lärare byter jobb mitt i läsåret 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Vad vill du jobba med i framtiden? 

 

Något som heter Arbetsförmedlingen har listat 200 jobb som är bra framtidsjobb. 

Alltså yrken som man kommer att ha stor chans att få jobb i om några år. Det är 

till exempel kock, programmerare och lärare. Jobb som blir svårare att få är jour-

nalist och att jobba i kassan i butik. 

 

 Vad skulle du vilja jobba med när du blir vuxen? Varför just det? 

 Vad är viktigt när du funderar på vad du vill jobba med? Lön? Att det är 

lätt att få jobb? Arbetstider? Att jobbet är roligt? 

 Hur viktigt är det att ha ett jobb? Diskutera! 

 Att vara vuxen och inte ha ett jobb, hur tror du det är? 
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Loke fick nya lungor 
 

I Lilla Aktuellt Skola mötte ni 12-åriga Loke. Han hade en svår sjukdom och 

mådde så dåligt att han inte kunde gå i skolan. Lokes lungor fungerade inte alls. 

Han behövde nya - och fick det genom något som kallas transplantation. Nu har 

Loke ett mycket bättre liv och kan gå i skolan igen. 

 Vad har du för tankar och känslor efter att ha sett reportaget om Loke? 

 Visste du något om organdonation och transplantation innan du såg insla-

get? 

 Hur tycker du Lokes liv verkar ha varit före operationen? 

 Loke har varit borta mycket från skolan - hur tror du det varit? 

 Vad skulle du sakna om du inte kunde gå i skolan under en längre tid? 

 

Lärare byter jobb 

 

Många lärare byter jobb. Och det har blivit vanligare att de gör det mitt i en ter-

min och inte när läsåret är slut. 

 Har ni bytt lärare många gånger i er klass? Hur har det varit? 

 Varför tror du lärare vill byta jobb? 

 Vad kan det betyda att få en ny lärare mitt i terminen? 

 Kan det finnas något bra med att få nya lärare? Diskutera! 

 Skulle du kunna tänka dig att jobba som lärare? Varför/varför inte? 

 Kan ni elever göra något för att lärare ska trivas bättre på jobbet? 

 Hur tycker du en bra lärare ska vara? 
 
 

 
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 


