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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 19 MAJ 
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: 

• Airboards 

• Hackerattack 

• Årets ”Min lärare” 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Kan bli mer idrott och hälsa i skolan 
 
Utbildningsministern Gustav Fridolin berättade att han vill att det ska bli to-
talt 100 fler timmar idrott och hälsa under de nio år man går i grundskolan. 
Får han igenom förslaget ska det börja gälla år 2019. 
 

• Mer skolidrott - vad tycker du om det? Förklara! 
• Varför tror du att utbildningsministern vill att det ska bli mer skolid-

rott? 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med mer idrott och hälsa? 
• Kommer du märka av en stor förändring om förslaget går igenom? 
• Vilket annat skolämne skulle du vilja ha mer av? Förklara! 
 

Hackare spred datavirus i över 100 länder 
 
En stor nyhet den här veckan handlade om en hackerattack som drabbade 
länder över hela världen. Ett datavirus spreds till hundratusentals datorer - 
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framför allt på olika företag - och gjorde att datorerna inte gick att använda 
som vanligt. Till slut lyckades man stoppa viruset och nu försöker poliser i 
flera länder hitta de som ligger bakom hackerattacken. 
 

•  Vad tänker du när du hör om den här nyheten? 
• Hackerattacker blir vanligare, vad tror du det beror på? 
• Vad kan sådana här hackerattacker ställa till med? 
• Hur gör du för att surfa säkert? 

 
Årets "Min lärare" 
 
Det är terminens sista Lilla Aktuellt Skola. Och vi har utsett årets #minlärare! 
Nästan 700 nomineringar har kommit in från klasser i hela landet. Många ele-
ver gillar sina lärare och det har varit roligt och rörande att läsa alla nomine-
ringar. #minlärare är en satsning som Lilla Aktuellt gör för fjärde året i rad. 
Men den vill vi uppmärksamma att det finns många omtyckta och uppskat-
tade lärare. 
 

• Hur tycker du en bra lärare ska vara? 
• I nomineringarna skriver många " bra att min lärare är sträng"? Vad 

tänker du om det? Vad kan vara bra med stränga lärare? Och mindre 
bra? 

• Ska en lärare också vara som en kompis? Diskutera! 
• Skulle du vilja jobba som lärare? Varför? Varför inte? 
• Det är ofta negativa nyheter om skolan, har du tänkt på det? På vilket 

sätt kan det vara bra att berätta positiva nyheter? 
• Hur visar du uppskattning till dina lärare? 
• Tips till alla som nominerat sin lärare: läs upp nomineringen för sin lä-

rare före sommarlovet!  
  
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 
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