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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 13 MARS 
 

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 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 dagens sändning har vi coronaspecial där vi tar upp följande: 

- Vi förklarar det senaste som hänt om coronaviruset 

- Flera länder har beslutat att stänga alla skolor pga viruset 

- Barn och äldre berättar om sina tankar kring corona 

- Vi svarar på tittarnas vanligaste frågor 

- Barn i Italien går i skolan hemifrån - hela landet är i karantän 

- Vad kan jag göra för att minska smittspridningen? 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Coronaviruset 

Coronaviruset har nu klassats av världshälsoorganisationen, WHO, som en 
pandemi. Pandemi betyder att många blir sjuka av samma sjukdom i många 
länder samtidigt, nu finns viruset på alla kontinenter. Att en sjukdom blir en 
pandemi är väldigt ovanligt. I Sverige är det fler och fler som drabbas av co-
ronaviruset och experter i Sverige har nu höjt risken för viruset att spridas i 
Sverige till mycket hög, förra veckan låg risken på måttlig.  
 
För att inte fler ska bli sjuka har nu regeringen beslutat att det är förbjudet 
att samla mer än 500 personer samtidigt på samma plats. Det kommer på-
verka till exempel konserter och idrottsevenemang. Flera fotbollsmatcher 
har redan nu börjat spelas utan publik. 
  

http://www.ur.se/
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Det man håller på att diskutera nu är hur man gör med skolorna. I Danmark 
och Norge har man valt att stänga alla skolor och experter och regeringen 
håller nu på att prata om hur det ska bli i Sverige.  
 

- Är du orolig för coronaviruset? Varför/varför inte? 
- Vad tänker du på när du läser om viruset i nyheterna? 
- Har något evenemang eller liknande ställts in på grund av coronaviru-

set som du skulle ha besökt? Hur kändes det? 
- Har du förändrat något på grund av viruset, t ex börjat tvätta hän-

derna ofta eller slutat åka buss? 
- Många har börjat hälsa på varandra på andra sätt än att ta i hand. 

Hitta på en egen alternativ hälsning tillsammans med en kompis! 
 

 


