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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 8 FEBRUARI 
 

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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Riksregalierna från Strängnäs domkyrka har hittats 

- Skola demonstrerar; två pojkar ska utvisas till Uzbekistan 

- Arbetsförmedlingen presenterar “framtidens jobb” 

- Miljoner såg konsert i Fortnite 

- Samernas nationaldag – vi träffar Jon Henrik Fjällgren 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Utvisningar  

Förra veckan hölls en manifestation på Sjöängsskolan i Älvsjö, söder om 
Stockholm. Migrationsverket har nämligen bestämt att två bröder som går på 
skolan ska utvisas till landet Uzbekistan. Dom får alltså inte bo kvar här i Sve-
rige längre - även fast den ena brodern är född i Sverige och den andra har 
bott här i tio år. 
 

- Har du hört om någon som blivit utvisad från Sverige? 
- Vad tänker du om att barn blir utvisade från Sverige? Diskutera till-

sammans. 
- Varför tror du att människor blir utvisade från Sverige? Diskutera till-

sammans. 

 

http://www.ur.se/
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Framtidens jobb 

I veckan presenterade Arbetsförmedlingen en lista på jobb som kan vara 
smart att satsa på om man vill ha stor chans att bli anställd i framtiden. Listan 
visar nämligen yrken där det kommer fattas folk om fem år. Några av jobben 
är: bilmekaniker, lärare, läkare, snickare, busschaufför och kock. 

 

- Skulle du kunna tänka dig att jobba som något av jobben på listan? 

- Vad vill du jobba med när du blir stor? Varför? Motivera ditt svar. 
- Tror du att du kommer vilja plugga på universitet efter gymnasiet? 

Diskutera tillsammans.  
- Vad tror du är världens roligaste jobb? 

 

 

 

Samernas nationaldag 

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Samer är ursprungsfolk i Sverige 

och har egna språk, egna traditioner och egen historia. Området där samer 

bor kallas för Sápmi och ligger i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Histo-

riskt har samer behandlats illa och bland annat tvingats gå i speciella skolor 

för bara samer, inte fått prata sitt språk utan tvingats prata svenska och fått 
överge sin gamla religion och bli kristna. 

 

 

- Har du hört talas om samer? Diskutera tillsammans. 

- Vad tänker du om att samer har behandlats illa i Sverige? Diskutera 

tillsammans. 

- Varför tror du samer har behandlats illa av svenskar genom historien? 
Diskutera tillsammans. 

 

 


