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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 31 JANUARI 
 

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: 

- Tove Alexandersson stor vinnare på Idrottsgalan 

- Brexit händer; Storbritannien lämnar EU efter tre års väntan 

- Vi förklarar Förintelsens minnesdag och att det var 75 år sedan 

Auschwitz stängdes ned 

- Vi träffar Felix Sandman och Malou Prytz inför Mello-starten 

- Coronaviruset fortsätter sprida sig 

- Billie Eilish stor vinnare på Grammygalan 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Melodifestivalen 2020 drar igång 

På lördag är det dags för Melodifestivalen 2020 att dra igång! Första deltäv-

lingen är i Linköping och vi på Lilla Aktuellt har träffat två av artisterna som 

ska vara med.  

 
- Ska du titta? Varför/varför inte? 
- Vad ser du mest fram emot under Melodifestivalen? Motivera ditt 

svar. 
- Hur tycker du att en bra mellolåt ska vara? Diskutera tillsammans. 
- Har du någon favorit-mellolåt?  
 

http://www.ur.se/
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Coronaviruset sprider sig 

En av veckans stora nyheter handlar om ett farligt virus som sprider sig i 

Kina. Det är farligt eftersom det än så länge inte finns något botemedel mot 

det, och människor har dött av det. I Kina har en hel stad med 11 miljoner in-

vånare spärrats av och människor tvingas stanna inomhus, för att minska 

smittspridningen. Viruset har också spridits till flera andra länder, men det är 

i Kina som människor har dött av det. De flesta som blir sjuka och dör av vi-

ruset är äldre människor och människor som har nedsatt immunförsvar och 

redan är sjuka. Forskare i Sverige säger att vi inte behöver vara oroliga för att 
viruset ska komma hit – och om det gör det så är sjukhusen väl förberedda. 

 

- Har du hört om den här nyheten? 

- Vad tänker du när du hör en sådan här nyhet? Diskutera tillsammans. 

- Forskare säger att vi inte behöver vara oroliga för att viruset ska 
komma till Sverige; hur kan man göra om man ändå känner sig orolig? 
Diskutera tillsammans. 

 

 


