
ARBETSBLAD 

1(2) 

PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 24 MAJ 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK ÄR ETT SAM-

ARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. 
DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG TILL BARN 
OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIKTAR 

SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6. 
 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt 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 

 

I terminens sista Lilla Aktuellt skola 

• Rekordmånga nomineringar till årets Min lärare 

• EU-val – men hur fungerar EU? 

• Bella berättar om hudsjukdomen vitiligo 

• Träd har släppt ifrån sig ett sorts ludd – som många ungdomar tänder eld på 

• Sverige blev femma i Eurovision – efter felräkning 

• Hur går det för Sverige i hockey-VM? 

• Stor förändring i appen Mixat 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
 
EU-valet 

 
I veckan går inte bara Sverige, utan alla EU-länder, till val. Valet handlar om att utse 
vilka som ska styra i Europaparlamentet, vilket man kan säga är motsvarigheten till 
Sveriges riksdag, och politiken och besluten i Europaparlamentet har stor inverkan 
på Sverige och alla EU-länder. 
 

• Vad tycker ni om EU? Motivera. 
• Vad är bra? Vad är mindre bra? 

• Hur påverkas ni av EU? Skriv ned något ni kommer på. 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
mailto:lillaaktuellt@svt.se
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• I ny undersökning visar att de flesta svenskar är EU-positiva, alltså vill vara 
med i EU. Vad tycker ni? För eller emot? Utveckla. 

 
Vad kommer ni ihåg av vårterminens nyheter? 

Det här är våren sista Lilla Aktuellt skola, vilket känns lite trist, samtidigt som det 
förstås är skönt att det snart är SOMMAR. Under den här terminen har vi snackat om 
den nya regeringen, om att vara fattig, om övervakning i skolor, om era scheman, om 
EU, om Greta Thunberg och stora klimatdemonstrationer samt mycket mer. 

• Vad minns ni från terminen som gått? 

• Vilken nyhet eller vilket ämne har ni reagerat mest på? Motivera. 
• Skriv ner tre nyheter som ni minns från våren. 
• Finns det något ni tycker att vi rapporterar för mycket om? Och varför då? 

Motivera. 
• Finns det något ni tycker vi borde ha rapporterat mer om? Motivera. 
 

Vi bad er nominera era lärare och vi fick ett oerhört gehör från er. Över 2000 nomi-
neringar har kommit till, vilket är flera hundra mer än förra året, och ett solklart re-
kord för Lilla Aktuellts satsning Min lärare. Om ni har nominerar era lärare tycker vi 
att ni borde läsa upp nomineringen – er lärare blir nog glad av att höra den. 
 

• Varför tror ni att så många vill nominera sina lärare? 

• Vad tycker ni om Min lärare? 

 
 


