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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 29 NOVEMBER 
 

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 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 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: 

- Black Friday vs. köpfri dag 

- Stor jordbävning i Albanien 

- Nicolas och Lilia bor där det har skjutits i Stockholm 

- Zlatan köper en del av Hammarby 

- Lilla Sportspegeln avslöjar vem som blir årets “Min tränare” 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Black Friday 

Idag är det Black Friday, en av världens största shopping- och readagar. Da-
gen kommer från början från USA, men har de senaste åren blivit stor också 
här i Sverige. Tanken är ju att saker ska säljas billigare, men när Prisjakt, 
alltså en hemsida som jämför vad saker kostar, kollade på vad saker kostade 
under Black Friday förra året, så var det faktiskt flera saker som istället blev 
dyrare då. Konsumentverket, alltså de som jobbar för att försäljning ska gå 
rätt till, har sagt till flera butiker efter att de ljugit om hur stor rea det varit på 
olika saker. 
 

- Vad tycker du om Black Friday? Diskutera tillsammans. 

- Kommer du handla på Black Friday? 

http://www.ur.se/
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- Vad tänker du om att en del butiker fuskar med rean, så att det istället 

blir dyrare? 

- Hur länge tror du att du skulle klara dig utan att handla något? 

- Gillar du att köpa saker “second hand”? Varför/varför inte?  

 
 
Zlatan köper del av Hammarby 

 I tisdags la Zlatan Ibrahimovic upp en bild på sin Instagram; en Hammarby-
tröja med hans namn på ryggen. Många trodde att Zlatan skulle börja spela 
för Hammarby. Men nej; det visade sig att han istället har köpt en del av fot-
bollsklubben. Och det här har många som åsikter om. En del tycker att han 
svikit sin gamla klubb Malmö FF när köpt in sig hos ett motståndarlag. Zla-
tan-statyn som står i Malmö klottrades till och med ner i onsdags - med ras-
istiska hatord. Dessutom har porten till Zlatans hem i Stockholm förstörts. 
Hot och rasism är ju olagligt och inte alls okej, så nu har polisen kopplats in 
för att reda ut händelserna. 

  

- Vad tycker om att Zlatan ska äga ett Stockholmslag? 

- Vad tänker du om att vissa blivit så arga över det? Diskutera tillsam-
mans. 

 

 

Årets “Min tränare” utses 

Över 600 nomineringar på tränare från hela landet har kommit in till Lilla 
Sportspegeln. Och i programmet avslöjas vem av alla fantastiska tränare som 
får äran att kalla sig årets “Min tränare”.  
  

- Hur tycker du att en bra tränare ska vara? 

- Vilka är de viktigaste egenskaperna en bra tränare ska ha? Diskutera 
tillsammans.  

 

 


