
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 27 MARS 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. DE TAR 

UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄRSKILT 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: 

• Uppdatering om coronaviruset 

• Utblick över Europa - hur ser det ut i Italien, Spanien och Norge? 

• Hur påverkas skolmatsalarna efter de nya reglerna om tränsel på restauranger? 

• OS skjuts upp 

• Vi ger hemmatips i SVT Barn-appen 

• Mycket falsk info sprids under coronakrisen 

• Koalor har släppts ut i skogen igen efter skogsbränderna i Australien 

• På söndag blir det sommartid! 

• Vi avslutar vårt bröd-experiment 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Coronakrisen 

Länder i Europa hanterar coronakrisen på olika sätt. I inslaget får ni se hur det ser ut i 
Italien, Spanien och Norge. På många håll har skolor stängts, och hela 2,6 miljarder 
människor bor i länder där det råder nån form av utegångsförbud.  
 
I Sverige har det kommit många nyheter under veckan. Till exempel ställs de nationella 
proven in i vår, och det har kommit nya regler för restauranger och caféer. De måste nu 
se till att det inte blir trängsel bland människor i köer, vid bord och buffér. 
 

• Vad tänker du om att Sverige inte har lika hårda regler som många andra länder? 

• Om du fick bestämma - vilka regler skulle Sverige ha då? 

• Vad tycker du om att de nationella proven ställts in? 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/


• Vad tycker du om de nya reglerna för restauranger - har du märkt av dem? 

 
 
OS skjuts upp 

På grund av coronakrisen kommer det stora sportevenemanget OS skjutas upp. Det 
skulle hållits nu i sommar, men nu har det flyttats på till nästa år.  
 

• Vad tänker du om att OS har ställts in? 

• Har du själv haft aktiviteter som har ställts in eller skjutits upp? Hur kändes det 

för dig? 

 
 
Hemmatips 

I SVT-barn appen har vi gjort ett klipp där vi ger tips på hur man kan tänka om man 
måste vara extra mycket hemma nu. Dessutom får du lite tips från Lilla Sportspegeln på 
vad du kan göra för att röra på dig när du är hemma! 
 

• Har du varit hemma extra mycket de senaste veckorna på grund av 
coronaviruset? Hur har det känts? 

• Vilka är dina bästa tips på saker att göra om man måste vara hemma mycket? Ge 
tre rörelsetips och tre andra tips! 

 

 
 

 

 

 

 

 


