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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 17 FEBRUARI 
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: 

• Skoltoaletter 

• Fusk på nationella prov 

• Ovanligt varmt på Arktis 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Skoltoaletter 
En sak vi pratat om i Lilla Aktuellt i veckan om skoltoaletter. När vi frågade er 
på instagram och i vår app hade ni många åsikter om det. Många tyckte att 
era toaletter var äckliga och många ville inte ens gå på toaletten under skol-
tid. 

 Hur är det på er skola? 
 Varför är toaletten smutsig/ren? Vad beror det på? Hur kan man göra 

det bättre? 
 Varför är det viktigt med fräscha toaletter? 
 Hur påverkar det er elever om ni inte går på toaletten under skoltid? 
 Vilket ansvar har elever och lärare för att toaletterna känns fräscha? 

 
Fusk på nationella prov 
När SVT frågade lärare i Sverige om de upptäckt fusk på nationella prov sva-
rade en av tio: Ja. Hur man fuskade var olika. Vid vissa fall hade elever hjälpt 
varandra genom sms. Vid andra fall hade lärare hjälpt till så mycket med pro-
ven att det blev som fusk.  

 Vad tycker ni om det här? 
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 Varför tror ni att det blir så här? 
 Har ni fuskat på något sätt någon gång? 
 Varför blir det en stor nyhet att elever fuskat vid nationella prov? 
 Varför är nationella prov viktiga? Gillar ni nationella prov? 

  
Varmt på Arktis 
På Nordpolen, alltså på Arktis, är det normalt sett många minusgrader i feb-
ruari. Men förra veckan hände något extremt ovanligt. Det blev plusgrader. 
Forskarna vet inte varför det blev en värmebölja på Arktis, men det här har 
nu hänt i två år i rad och man tror att det beror på klimatförändringarna - 
alltså att jorden blir varmare.  

 Hur känns det när ni hör det här? 
 Vad tror ni att det innebär för djuren som bor där? 
 Kan vi människor påverkas av att det blir varmare på Arktis? 
 Pratar ni om miljö och klimat i skolan? 
 Gör ni något speciellt i er skola som är miljövänligt eller klimatsmart? 

  
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 in-

tresse? Eller finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaak-

tuellt@svt.se 


