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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 8 SEPTEMBER 
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: 

 

• Elever märker av lärarbrist 

• Ovanligt med skoluniform i Sverige 

• Ny tagg ska markera reklam 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Elever märker av lärarbrist 

Det är brist på lärare i en del skolor. Vi har träffat elever som har märkt av 
problemet. Två veckor innan höstterminen skulle starta fick de reda på att de 
var tvungna att byta skola. Det fanns inte tillräckligt många lärare. Utbild-
ningsminister Gustav Fridolin säger att bristen bland annat beror på att det 
har utbildats för få lärare.  

• Vad tycker du om att det finns för få lärare på vissa skolor? 
• Har du märkt att det är brist på lärare? Förklara! 
• Vad kan lärarbrist leda till? 
• Vad tycker du politiker ska göra för att lösa lärarbristen? 
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Ovanligt med skoluniform i Sverige 

Nordic International School i Norrköping är en av få skolor i landet där 
eleverna har en slags skoluniform, som de kallar klädkod. Ekolverket säger 
att man inte kan tvinga en elev att ha speciella kläder, men att en skola kan 
komma överens med sina elever att ha vissa kläder.  

• Skulle du vilja ha skoluniform? Förklara! 

• Vad finns det för bra saker med att ha skoluniform? 
• Vad finns det för dåliga saker med att ha skoluniform?  
• Om du skulle ha skoluniform – hur skulle du vilja att den såg ut? 
• Tycker du att lärare borde ha uniform? Hur skulle den se ut i så fall?  

 

Ny tagg ska markera reklam 

Snart kommer en ny reklam-tagg som ska göra det lättare att se när ett inlägg 
på Instagram är sponsrat. Det kommer gå att se vilka inlägg som är reklam 
och vem som betalt för det. 

• Vad tycker du om reklam-markering på inlägg?  
• Hur mycket reklam märker du av i era sociala medier? 
• Vad tänker du om reklamen?  
  
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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