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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 1 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 TILL 
BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIK-

TAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

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 

 

I veckans Lilla Aktuellt skola 

• Unga personers tandhälsa blir sämre - fler får hål 
• Vi talar om segregationen i svensk skola 

• Oroligt i Venezuela - många vill att presidenten avgår 

• Många döda efter olycka i Brasilien 

• Premiär för Melodifestivalen 

 
 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Tandhälsan 
 
Allt fler av er får hål i tänderna. Det visar en ny studie. Och hålen kommer ganska ti-
digt, redan när man har mjölktänder, och det beror på att unga i dag äter och dricker 
mer socker, till exempel godis och läsk.  
 

• Vad tänker ni när ni hör det här? 

• Har ni haft hål i tänderna någon gång? 

• Hur tycker ni att det är att gå till tandläkaren? 

• Hur känns det att behöva laga ett hål (om någon av er haft något hål)? 

• Hur ofta glömmer ni att borsta tänderna? 

• Tänker ni på att till exempel godis och läsk är dåligt för tänderna? 
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Melodifestivalen 

Nu är det återigen dags: Sveriges stora musiktävling, mellon, börjar i helgen. Många 
kommer sätta sig framför tv:n och följa musikfesten.  
 

• Vad tycker ni om Melodifestivalen? 

• Vad är det bästa med mellon? 

• Vad är det sämsta? 

• Varför tror ni att så många gillar Melodifestivalen? 

 
Nytt för i år är att röstningssystemet gör om och det här kommer innebära att ni får 
mindre makt. Tidigare år har främst yngre tittare röstat, vilket betytt att det gått bra 
för de låtar ni tyckt om. Nu kommer man i stället dela in alla som röstar i olika ål-
dersgrupper och varje åldersgrupp delar ut lika många poäng, oavsett hur många i 
den gruppen som röstar.  
 

• Vad tycker ni om det här? 

• Låter det rättvist? 

• Har ni röstat i Melodifestivalen någon gång? 

 
 


