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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 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: 

 

• Skola startar youtuber-utbildning 

• I dag är internationella demokratidagen 

• Över 2000 skolor med i Skoljoggen 

  
DISKUSSIONSFRÅGOR 

    
Skola startar youtuber-utbildning 
 
En folkhögskola i Kalix har startat en utbildning för att bli youtuber. Det går 
att söka utbildningen när man gått ut högstadiet. Eleverna kommer bland an-
nat lära sig filma, redigera, hur man skriver ett manus och om reklam. 
 

• Skulle du vilja utbilda dig till youtuber? Förklara varför! 

• Vad skulle du vilja jobba som när du blir vuxen? 

• Vilka yrken som inte finns idag tror du kommer att finnas i framtiden? 

• Vilka yrken tror du kommer att försvinna? Förklara! 

I dag är internationella demokratidagen 

Demokrati är när en grupp människor tillsammans ska komma överens om 
hur någonting ska göras. Det finns ofta olika åsikter och förslag, men den som 
får flest röster vinner. I dag uppmärksammas demokrati runt om i världen.  
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• Varför är demokrati viktigt? 
• På vilka sätt är det demokratiskt i er skola? 
• Skulle det kunna vara mer demokratiskt på er skola? Diskutera! 

Över 2000 skolor med i Skoljoggen  

Varje år är elever från över 2000 skolor i Sverige med och springer det som 
kallas för Skoljoggen. Syftet med Skoljoggen är att fler ska bli sugna på att 
röra sig, och också för att samla in pengar till välgörenhet.  

• Hur mycket rör du på dig per dag? 
• Skulle du vilja röra på dig mer i skolan? Berätta! 
• Vad skulle få dig att vilja röra på dig mer? 
• På vilka sätt kan man få in mer rörelse i skolan? Diskutera! 
  
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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