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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 19 JANUARI 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄR-

SKILT 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 
• Joel har dyslexi 
• Smygreklam på sociala medier 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Skoltoaletter 

När vi frågade i Lilla Aktuellt Kollen visade det sig att många håller sig från 
att gå på toaletten på skolan, bland annat för att det känns ofräscht. Men det 
är faktiskt väldigt viktigt att gå på toaletten när man behöver, annars kan 
man få ont i magen eller bli förstoppad.  

- Går du på toaletten när du behöver på skolan eller brukar du hålla 

dig? Om du håller dig – varför? 

- Hur tycker du att toaletterna på er skolan är? Fräscha? Ofräscha? 

- Vad kan man göra för att toaletterna ska bli bättre på er skola? 

- Vems ansvar är det att toaletterna är fräscha? Elevernas? Lärarnas? 

Rektorns? Den som städar? Motivera ditt svar. 

- Hur ser er dröm-toalett ut? 
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Joel har dyslexi 
Lilla Aktuellt har träffat Joel Adolphson från Youtube-gruppen I Just Want To 
Be Cool. Han berättar att han har dyslexi, alltså att han har lite svårare för att 
läsa och skriva. 1 av 20 personer har dyslexi. Joel säger att man inte ska vara 
blyg eller skämmas över sin dyslexi, utan använda sina andra styrkor, och ta 
hjälp av andra.  

- Vilka är dina styrkor i klassrummet? 
- Vilka är dina svagheter i klassrummet? 
- Joel brukar fråga sina vänner om hjälp med till exempel stavning. Hur 

kan man vara en bra klasskompis när någon har svårt att läsa eller 
skriva? 

- Joel tycker inte att man ska skämmas över sin dyslexi. Varför tror du 
att vissa skäms över det? Hur kan man hjälpa andra så att de inte 
skäms över sina svagheter? 

 

Smygreklam på sociala medier 

Sociala medier är fullt med reklam – och även dold reklam. Dold reklam är 
olagligt – man måste tydligt berätta när man gör reklam för något. Ändå fäll-
des flera influencers förra året för att de gjort smygreklam på till exempel In-
stagram. Nu vill politiker undersöka smygreklam, och det ska bli tillåtet för 
myndigheten Konsumentverket att skapa fejkade konton på t.ex. Instagram, 
för att få veta vilken smygreklam som unga får upp i sina flöden. 

- Vad tycker du om reklam på sociala medier? Är det intressant, roligt, 
jobbigt, irriterande…? Varför? 

- Vilka av de youtubers som du följer gör reklam på sina kanaler? 
- Blir du påverkad av reklam? Har du köpt något någon gång efter att ha 

sett reklam om det? 
- Vad tycker du om att vissa gör smygreklam? 

 

 

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 
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