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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 20 MARS 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK ÄR ETT 
SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FRE-
DAGAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER 
SIG  TILL BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTU-
ELLT SKOLA RIKTAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

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 veckans Lilla Aktuellt Skola 

• Era frågor till Stefan Löfven 
• Fotbolls-EM och Eurovision ställs in 
• Senaste nytt om Coronaviruset 
• Vi pratar med familj som har Corona 
• Många firar nyår - Nouroz 
• Många använder inte cykelhjälmar 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Coronaviruset 
 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att inte ta avstamp från Coronaviruset 
även den här veckan. Pandemin dominerar nyhetsflödet och påverkar de 
flesta av oss, på ett eller annat sätt. Vissa kan inte gå i skolan, många är sjuka, 
och flera personer har dött i Sverige (samtliga var äldre, många hade också 
en bakomliggande sjukdom).  
 
I veckan har det hänt en hel del. Regeringen försöker hjälpa företag som det 
går dåligt för, när många är hemma och inte gör vanliga saker, vissa skolor 
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för äldre ungdomar har rekommenderats stänga och Folkhälsomyndigheten 
tycker att personer över 70 ska hålla sig hemma för att inte riskera bli sjuka -
och det innebär såklart att vissa av er inte kan träffa mor- eller farföräldrar. 
 

• Hur har Coronaviruset påverkat dig eller de i din närhet?  
• Hur mycket nyheter följer du just nu? 
• Hur vet du att det du ser eller hör är sant?  
• Har du stött på uppgifter, rykten eller nyheter som känts falska? 
• Om du är hemma från skolan: Hur känns det? 
• Om du är i skolan: Hur känns det? 

 
Cykelhjälmar 
 
2005 blev det lag att alla under 15 år skulle ha cykelhjälm på sig, annars kan 
ens vårdnadshavare få böter. Innan lagen hade cirka fyra av tio 6-15-åringar 
på sig hjälm när de cyklade. Nu, 15 år senare, har den siffran ökat. Cirka sju 
av tio i samma ålder har nu på sig hjälm. Sedan lagen kom har ungefär 2500 
vårdnadshavare fått böta 500 kronor var för att deras barn cyklat utan hjälm. 
 

• Hur ofta använder du cykelhjälm? 
• Om du alltid använder cykelhjälm: Motivera varför? Om du aldrig gör 

det: Motivera varför. 
• Hur känns det att ha cykelhjälm? Vad känns bra, vad känns mindre 

bra? 
• Varför tror ni att många inte har cykelhjälm? 
• Vad tycker ni om att det är lag för barn men inte för vuxna att ha cy-

kelhjälm? 
 


