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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 21 FEBRUARI 
 

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: 

- Hanna Öberg; Sveriges hopp under skidskytte-VM 

- Hundratusen flyr från Idlib i Syrien 

- Ny trend; filma när man bränner dyra prylar 

- Vi träffar Hector som blev rånad på sin mobil 

- Bandyspelare i Tranås får läxhjälp innan träningen 

- Vi träffar Hanna Ferm och William Stridh inför Mello 

- Alla skolor i Kina håller stängt på grund av coronaviruset 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Ny trend; filma när man bränner dyra prylar 

Det har startat en ny trend på Youtube där influencers eller andra personer 
förstör dyra märkesprylar. Det kan vara kläder, väskor, smink eller elektro-
nikprylar som de bränner ner, krossar eller skär sönder.   
 

- Har du sett en sådan här video när någon förstör märkesprylar? Hur 
reagerade du? Diskutera tillsammans. 

- Hur känner du när du ser en sådan här video?  
- Varför tror du folk gör såhär? Diskutera tillsammans 
- Skulle du kunna göra en sådan här video? Varför/varför inte? 

 
 

http://www.ur.se/
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Bandyspelare i Tranås får läxhjälp innan träningen 

Tranås bois bandyklubb erbjuder läxhjälp till alla sina ungdomsspelare. Före-
ningen införde detta för två år sedan för att hjälpa spelarna att hinna med 
både läxorna och träningen. Föreningen har också anställt två pedagoger som 
finns för att hjälpa spelarna med läxorna.  

 

- Skulle du vilja ha läxhjälp innan din fritidsaktivitet, varför/varför inte? 
Diskutera tillsammans. 

- Hur gör du för att hinna med både läxor och dina fritidsaktiviteter? Ge 
exempel. 

- Vad tycker du om läxor? Bra/dåligt? Diskutera tillsammans 
- Hur tror du det skulle vara att inte ha några läxor alls, vad skulle man 

kunna göra istället? Ge förslag. 

 

 


