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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 30 NOVEMBER 
 

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: 

- Brexit – Storbritannien är överens med EU om ett avtal 

- Konflikt mellan Ukraina och Ryssland om ett sund 

- Julkalendern drar igång i SVT 

- Stort paket om porr – vad är det för något? Många skolor inför porrfil-

ter. 

- Bidragen till Melodifestivalen är klara 

- Årets “Min tränare” utses 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Porr 

Mer än hälften av Sveriges kommuner har något slags porrfilter på skolornas 
datorer, som alltså stoppar porr från att komma upp. Många som inför det sä-
ger att det är för att skydda barn från porr i skolan. Men en del tycker också 
att det är dåligt - att man istället behöver prata om porr i skolan så att man 
vet vad det är och hur man ska tänka kring det.  
 

- Vet du vad porr är? 
- Har du varit med om att porrbilder dykt upp när du surfat på nätet? 

Diskutera tillsammans. 
- Hur reagerar du när du ser de bilderna? Varför?  

http://www.ur.se/
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- Har ni porrfilter på er skola?  
- Vad kan vara bra och dåligt med porrfilter? Motivera ditt svar. 
- Vad tänker du om porr? Är det bra eller dåligt? Diskutera tillsammans. 
 

 
 
Min tränare  

Lilla Sportspegel har fått in över 300 nomineringar till årets “Min tränare”, 
och i veckan utsågs vinnaren - baskettränaren Sirak Mogues i Uppsala.   

 

- Hur ska en bra tränare vara? Diskutera tillsammans. 
- Har du en tränare som du tycker om?  
- Finns det saker en bra tränare inte ska göra? Motivera ditt svar. 
- Hur viktig är tränaren för laget? Diskutera tillsammans.  

 

 

 

 

Bidragen till Mello är klara 

I veckan presenterades artisterna som ska vara med och tävla i Melodifesti-

valen i vår. I startfältet finns till exempel Dolly Style, Nano, High 15 och Lisa 

Ajax. 

 

- Vad tycker du om Melodifestivalen? Diskutera tillsammans. 
- Brukar du kolla på Melodifestivalen? 
- Har du någon favorit bland dem som ska tävla nästa år? 
- Har du någon favorit-mello-låt?  

 

 

 

 


