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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 14 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: 

- Armand Duplantis slog världsrekord i stavhopp 

- Sportlovet har dragit igång - och fyller 80 år 

- Stormen Ciara slog hårt mot västkusten 

- Årest “Min kompis” avslöjas 

- Vi träffar Tiktok stjärnan NattiD 

- En rymdsond har startat sin resa mot solen 

- Vi träffar Karan som har leukemi 

- I Eftersnack pratar vi om alla hjärtans dag och att vara kär 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 

Sportlov 

Nu har sportloven dragit igång på vissa platser i landet. Olika delar av Sverige 
har sportlov olika veckor. De första börjar vecka 7 och de sista vecka 10. Det 
var 1940 som sportlovet kom till, men från början hette det kokslov. För att 
hålla värmen under den här tiden eldade man med ett slags kol som kallades 
för koks. Andra världskriget pågick i världen så det var ganska tufft och man 
behövde spara pengar. Därför bestämde man att alla barn skulle vara lediga 
en vecka på vintern så att man skulle slippa värma upp skolorna. 

http://www.ur.se/
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- Tycker du att man ska sporta extra mycket på sportlovet? 
- Behövs sportlovet tycker du, eller klarar man sig utan det? 
- Vad gör du helst på sportlovet? 
- Brukar du känna dig utvilad eller trött efter ett lov? 

 

Vi överraskar årets ”min kompis” 

Vi har fått in tusentals nomineringar på riktigt bra kompisar till satsningen 
“Min kompis”. I programmet överraskar vi årets “Min kompis”. 
 

- Hur ska en bra kompis vara? Diskutera tillsammans. 
- Beskriv en gång när en kompis gjort något speciellt för dig, hur kändes 

det? 
- Vad kan man göra om man ser att någon är utanför? Diskutera tillsam-

mans. 
 

 

Alla Hjärtans dag 

Idag, den 14 februari, är det alla hjärtans dag. Det är en dag då många på 
olika sätt firar kärleken. En del köper saker till dem de tycker om, till exem-
pel choklad och blommor.  

 

- Tycker du att det är bra att alla hjärtans dag finns? Diskutera tillsam-
mans. 

- Hur brukar du fira alla hjärtans dag? 
- Hur mycket pengar lägger du på alla hjärtans dag?  
- Vad kan man göra för att visa någon att man tycker om den, både som 

kärlek och som vän? 

 

 

 

 

 



  

3(3) 

 


