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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 6 OKTOBER 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECK-

ENSPRÅK 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 tävlar i forskning 

• Oroligt i Katalonien 

• Skola har skaffat nätcoach  

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

Elever tävlar i forskning 

Den senaste tiden har skolor runt om i Sverige jobbat med forskning. Bland 
annat har elever fått rita sig själva som framtidens forskare. Det här är en 
tävling för att få fler att fundera kring forskning. 

• Vilka är de tre bästa uppfinningarna i världen, enlig dig? 
• Vilken typ av forskare skulle du helst vilja jobba som? Förklara 

varför! 
• Vad tycker du det behöver forskas mer om?  
• Vilken typ av forskare som inte finns idag tror du kommer att fin-

nas i framtiden? 
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Oroligt i Katalonien 

Katalonien är ett område som ligger i Spanien. En del som bor i det här områ-
det vill att Katalonien ska bli ett eget land. I söndags röstade människor om 
det här. De som bestämmer i Spanien vill inte att Katalonien ska bli ett eget 
land och skickade poliser för att stoppa människor från att rösta. Om Katalo-
nien kommer bli ett eget land eller inte är oklart. 
 

• Varför tror du att en del vill att Katalonien ska bli ett eget land? 
• Varför tror du att de som bestämmer i Spanien inte vill att Kata-

lonien blir ett eget land? 
• Vad blir det för skillnad om Katalonien blir ett eget land? 
•  

Skola har skaffat nätcoach  

För att stötta elever har Östregårdsskolan i Växjö anställt en nätcoach. Det är 
en expert som till exempel kan hjälpa till om någon blir mobbad på nätet eller 
om det sprids läskiga kedjebrev. Det här är första gången en skola i Sverige 
anställer en nätcoach för att hjälpa elever. 

• Skulle du vilja ha en nätcoach på din skola? Förklara varför! 
• Vad kan en nätcoach göra för skillnad?  
• Vem skulle du prata med om problem på nätet? 
• Vad kan man göra för att stoppa problem på nätet? 

 
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 

lillaaktuellt@svt.se 

mailto:lillaaktuellt@svt.se

