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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 5 APRIL 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: 

 

• Positiva och negativa nyheter 
• Skolhund som hjälper med arbetsron 
• Donald Trump har varit president i 100 dagar 
• Vad gör en bra lärare? 
 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Positiva och negativa nyheter 
I veckan har Lilla Aktuellts tema varit "glada nyheter", alltså nyheter som får en att 
känna sig på bra humör och känna sig hoppfull. Vi pratade med elever från en skola i 
Stockholm som tyckte att många nyheter brukar vara negativa och sorgliga. I varje 
program den här veckan har vi lyft en glad nyhet, till exempel om en larv som kan 
bryta ner plasten i naturen.   
  

• Hur är nyheter oftast, tycker du? Positiva eller negativa?  
• Berätta vilka positiva och negativa nyheter du hört den här veckan. 
• Hur får de flesta nyheter dig att känna? Glad/ledsen/orolig/hoppfull/nyfi-
ken... eller nåt annat?  
• Vilken typ av nyheter skulle du vilja se mer av? Och varför?  
• Varför tror du att det är mycket negativa nyheter i TV/tidningar?  
• Om du var chef för Lilla Aktuellt idag – vilka tre nyheter från i veckan skulle 
du välja att ha med i programmet? Varför just de nyheterna? 
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Skolhunden Elsa  
Vi har besökt Sätraskolan som har en skolhund. Hunden Elsa hjälper elever med 
skolarbetet. När hon är där tycker eleverna att det är lättare att koncentrera sig. Elsa 
kan bland annat lyssna när man läser högläsning.  

• Brukar du ha svårt att koncentrera dig när du jobbar med skolarbete? Om ja 
- varför tror du att det är så?  
• Vad hjälper dig att koncentrera dig?   
• Skulle du vilja ha en skolhund i din skola? Varför/varför inte?  
• Varför tror du att man koncentrerar sig bättre om skolhunden är med?   
• Om du fick välja fritt – vilket djur skulle du vilja ha i skolan? Varför? 

 
Trump 100 dagar  
En stor nyhet i veckan är att Donald Trump nu varit president i USA i 100 da-
gar.  Många tidningar och nyhetsprogram har summerat vad Trump hittills har gjort 
som president.  

• Har du läst eller hört någon nyhet om Donald Trump den senaste veckan? I 
så fall vilken?  
• Varför tror du att många i Sverige bryr sig om vad Donald Trump säger och 
gör?  
• Hur tror du att det hade varit att vara president? Vad hade varit roligast och 
vad hade varit tråkigast?  
• Vilken fråga hade du kämpat för som president?  
• Vilket land i världen hör du mest nyheter om, förutom Sverige? Varför tror 
du att du hör om just det landet? 

 
Min lärare  
Den här veckan drar Lilla Aktuellt igång sin efterlysning efter era favoritlärare! Vi 
kallar det "min lärare" och alla som vill kan nominera sin lärare. Det man behöver 
göra är att skriva en motivering till varför man gillar sin lärare.  
  

• Varför är en lärares jobb viktigt?  
• Skulle du vilja jobba som lärare? Varför/varför inte?  
• Hur tycker du att en bra lärare ska vara?  
• Hur tycker du att en bra lärare INTE ska vara?  
• Hur tror du att lärarna i din skola tycker att det är att jobba som lärare? 

 

 
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 


