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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 24 APRIL 
 

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: 

- Gothia cup och Partille cup ställs in 

- De flesta äldre coronasjuka verkar bli friska igen 

- Astronauten Jessica Meir har landat på jorden igen 

- Vi var med på presskonferens för barn 

- Vi ljuger tre gånger om dagen säger forskare 

- Många goda nyheter även i dessa tider 

- Idag inleds Ramadan 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Pressfrihet i världen 

Tänk dig att åka i fängelse bara för att du gör ditt jobb. Att bli tagen av poli-
sen för att man vill berätta om saker som händer i sitt land. Så kan det vara 
för journalister på vissa ställen i världen. I veckan kom en ny rapport från or-
ganisationen Reportrar utan gränser som kollat på hur det är för journalister 
att jobba runt om i världen. Och det finns väldigt många länder där journa-
lister inte kan jobba fritt. Bland alla länder ligger Sverige på fjärde plats -  här 
är alltså yttrandefriheten och pressfriheten BRA. Men det finns ändå problem 
för journalister även i Sverige, som att dom till exempel kan få hot på nätet. 
 
 

- Vad tänker du om att det är såhär för journalister runt om i världen? 

http://www.ur.se/
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- Vad kan vara dåligt med att journalister inte får göra sitt jobb och be-
rätta om det som händer? 

- Varför tror du att journalister blir hindrade att göra sina jobb i vissa 
länder? Diskutera tillsammans. 

- Varför behöver vi yttrandefrihet? Motivera ditt svar. 
- Varför behöver vi pressfrihet? Motivera ditt svar. 

 
 
Presskonferens för barn 

I veckan hölls en presskonferens för barn i Stockholm där bland andra jämställd-

hetsminister Åsa Lindhagen, Folkhälsomyndigheten och MSB (myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap) svarade på frågor från barn. Frågorna handlade om coro-

naviruset och hur det påverkar vårt samhälle just nu. Det är första gången det hålls 

en presskonferens för barn.  

 

- Vad hade du velat fråga politikerna och myndigheterna på en presskonfe-
rens? 

- Tycker du att politikerna berättar tillräckligt för barn om det som händer 
just nu? Diskutera tillsammans. 

- Tycker du att politiker pratar så att barn förstår? Diskutera tillsammans. 

 

 

Goda nyheter  
Även fast många pratar om allt det jobbiga som händer med coronaviruset 
just nu, så händer det samtidigt många bra nyheter runt om i världen. Till ex-
empel har luften blivit mycket bättre på många platser, när fabriker håller 
stängt och färre människor flyger. I helgen livesändes också en stor musik-
gala på Youtube där världsartister hyllade människor som jobbar i vården 
och hjälper folk som smittats av viruset.  

   

- Vad är det bästa som hänt i ditt liv den här veckan? Diskutera tillsam-
mans. 

- Brukar du höra goda nyheter ibland? 
- Tycker du att nyheterna pratar tillräckligt mycket om bra saker som 

händer också? 

 

 


