
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 28 FEBRUARI 
 

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: 

• Rekordvarm vinter i vissa delar av Sverige 

• Stora översvämningar i Markaryd 

• I år är det skottår, varför finns det? 

• En uppdatering av läget med Coronaviruset 

• Vi pratar om antagningsprov till vissa skolor och följer med Vega när hon gör sitt 

prov för att försöka komma in i en musikklass 

• Vi pratar om att vissa personer filmar när det hänt olyckor 

• Vilket husdjur får Bixo? Ni har röstat och nu har vi ett resultat 

• 62-åring slog världsrekord i att stå i plankan 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Vissa personer filmar när det hänt olyckor 

Om det skulle ske en bilolycka eller om någon helt plötsligt skulle bli sjuk på stan, då är 
det vanligt att människor larmar eller kanske försöker hjälpa till på annat sätt. Men det 
finns vissa som istället börjar filma det som händer. Detta gör polisen och även flera 
andra upprörda. Två saker som hänt i Göteborg den senaste tiden har fått folk att snacka 
extra om det här. 

 
• Har du sett någon som har filmat en olycka, hur reagerade du då? 
• Vad tycker du om att vissa människor filmar när det hänt en olycka? Diskutera. 
• Hur tycker du man ska agera om man ser att det skett en olycka, ge exempel. 
• Hur skulle du känna om någon filmade dig eller någon du känner när ni råkat ut 

för en olycka och spred bilderna på sociala medier? 
 

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


 
 
 

 

Antagningsprov till vissa skolor 

Vanligtvis är det ju var man bor som bestämmer vilken skola man får gå på. Man får 
också önska skola, men alla har rätt att gå i en skola man bor nära. Men det finns 
undantag, det finns 39 skolor i Sverige som fått lov från skolinspektionen att välja vilka 
elever som ska få gå där genom att ha så kallade antagningsprov. De flesta av dem här 
skolorna ligger i Stockholm och det handlar ofta om musikklasser. Detta innebär att bara 
de som, till exempel är tillräckligt bra på att sjunga, får gå där. Vi har följt med Vega när 
hon gör sitt antagningsprov för att komma in i en klass med inriktningen musikal. 

 

• Vad tycker du om att man på vissa skolor måste göra prov för att komma in? 
Bra/dåligt? Diskutera 

• Skulle du kunna tänka dig att söka till en skola med antagningsprov? 
Varför/varför inte? 

• Hur tror du det känns om man inte skulle komma in?  

• Det är oftast till olika musikklasser som skolor har antagningsprov. Vilken 
inriktning skulle du vilja att det fanns skolor som hade? Ge exempel 

 

 


