
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 27 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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

• Första svenska kvinna i rymden 

• Stora bränder i Indonesien – skolor stängs 

• Vuxna ansluter sig till klimatstrejken 

• Stort klimatmöte i veckan – och ny stor forskningsrapport 

• Många skolor säger att de kommer sluta ta skolfoton 

• Vi berättar om den nya boten i Mixat – och ni kan ge den ett namn! 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Skolfoton 

I fredagens Lilla Aktuellt Skola besökte vi Sommarhemsskolan i Uddevalla som tog sitt allra sista 
skolfoto – för skolan har bestämt att de inte ska fortsätta med skolfoton. Och de är inte 
ensamma. Vi har frågat alla Sveriges kommuner, och många säger att de kommer sluta med 
skolfoton framöver.  

• Tar ni skolfoton i er skola? Vad tycker du om att skolfoton, är det bra eller dåligt? 
Varför? 

• Om du gillar tanken på skolfoton – vad tycker du är viktigast med att få ta skolfoto? 

• Vad tycker du om att många skolor slutar med foton? 

• Skulle det gå lika bra att läraren tar skolfoto med t.ex. en mobiltelefon – eller är det 
viktigt att en riktig fotograf tar skolfoton? 

 

Första svenska kvinnan i rymden 

I veckan åkte en rymdraket upp till ISS, den internationella rymdstationen. Och en av 
astronauterna var Jessica Meir, som är svensk och amerikan!  
 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/


• Skulle du vilja åka till rymden? Varför/varför inte? 
• Vad skulle vara det läskigaste med att åka till rymden, tror du? 
• Vad skulle du sakna mest om du spenderade sex månader i rymden? 
• I rymden är man ju tyngdlös. Hur tror du det skulle vara? Vilka olika saker skulle du vilja 

testa om du var tyngdlös? 
 
 

Nya boten i Mixat 

Några av er har kanske märkt att Mixat har sett lite annorlunda ut de senaste månaderna. Det är 
för att den nu är en chattbot! Boten ger dig koll på massa olika grejer. Och det är ett litet nytt 
sätt att berätta, som vi testar nu. 

 

• Vad tycker du om det här sättet att berätta nyheter? 

• Vilka appar använder du för att få koll på senaste nytt? 

• Hur skulle det vara om du bara fick nyheter från sociala medier, tror du? Skulle det vara 
annorlunda mot att få nyheter från nyhetsappar? 

• Hur många olika nyhetsappar behöver man ha, tycker du? Tror du det finns någon risk 
med att bara ha en app där man får sina nyheter ifrån? 

• Är det viktigt att kolla på nyheter och läsa om nyheter, tycker du? Hur skulle det vara om 
man aldrig fick höra om några nyheter, tror du? 

 

Du kan ge Mixat-boten ett eget namn! Vad tycker du att boten ska heta? I Mixat kan du gå in och 

ge ditt förslag 😊 


