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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 22 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: 

- 7-åriga Louie överlevde allvarlig skidolycka 

- Oroligt i Venezuela – vi träffar 9-åriga Valentina som har släkt där 

- Misstänkt penningtvätt i Swedbank 

- Second hand-försäljning ökar - vi träffar Edit som bara köper begagnat 

- Längdskids-VM är igång 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Second hand  

I julas utsågs det återvunna plagget till årets julklapp, och sedan dess har för-

säljningen i second hand-butiker ökat. Det blir mer och mer populärt att 

handla begagnat istället för nytt. 
 

- Vad köper du helst: nytt eller begagnat? 
- Vad tycker du om second hand-kläder? Diskutera tillsammans. 
- Vad finns det för bra anledningar att köpa saker begagnat? Diskutera 

tillsammans. 

- Vad är mindre bra med att handla saker begagnat? Motivera ditt svar. 

 
 

 

http://www.ur.se/
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Sportlov 

Den här tiden på året har skolor runt om i Sverige sportlov.  

 

- Vad brukar du göra på sportlovet? 

- Vad tycker du om sportlov? 

- Finns det nån vintersport du tycker om? Diskutera tillsammans. 
- Tycker du att det är tillräckligt många och långa lov under året? Dis-

kutera tillsammans.  

 

 

 

Skid-VM 

I veckan drog längdskids-VM igång i Österrike.  

 

- Vad tycker du är roligast – utförsåkning eller längdskidor? Diskutera 

tillsammans. 

- Tror du att Sverige kommer ta någon medalj? Diskutera tillsammans. 

 

 

 

 

 


