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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 3 APRIL 
 

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: 

- Nya regler i coronatider 

- Vi träffar Greta Thunberg och Allan i och med internationella autism-

dagen 

- Många aprilskämt i veckan 

- Reportage om att ha skola hemma 

- Oden skrev låt om coronaviruset 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Fejktips sprids om coronaviruset 

Drick vatten varje kvart - så sköljer du bort coronaviruset ur halsen. Blås med 

en hårtork mot halsen - så blir du av med viruset. Och om du kan hålla andan 

i tio sekunder - då har du inte blivit smittad av coronaviruset. Allt detta är 

osanna tips som spridits på nätet nu i coronatider. Just nu sprids extra 

mycket osanna nyheter om corona, och det är delvis för att folk är extra oro-

liga för viruset nu och kanske delar nyheter och tips utan att kolla så att de 

verkligen stämmer.  

 

- Har du sett något av de här “tipsen” på nätet? 

- Hur brukar du tänka för att se om något är sant eller falskt på nätet? 

Diskutera tillsammans. 

http://www.ur.se/
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- Hur brukar du tänka innan du delar någonting på nätet? 

- Vad är skillnaden på en falsk nyhet, och ett skämt (till exempel ett 

aprilskämt)? 

- Har du gått på någon falsk nyhet någon gång? 

- Har du gått på något aprilskämt någon gång? 

- Har du gjort något riktigt bra aprilskämt någon gång? Diskutera till-

sammans. 
 
 
Påsk och påsklov 

Både Folkhälsomyndigheten och regeringen har sagt att man ska tänka ige-

nom om ens påsklovsresa verkligen är nödvändig, och allra helst stanna 

hemma i påsk. Man ska inte heller gå som påskkärring. Det är ju för att så få 

som möjligt ska smittas av coronaviruset.  

 

- Vad ska du göra på påsklovet? 

- Har coronaviruset gjort att du har ändrat dina planer? Diskutera till-

sammans. 

- Brukar du gå påskkärring på påsken? 

 

 
Inte fler än 50 personer 
Regeringen har bestämt att det nu är förbjudet med evenemang med fler än 
50 personer. Det här gäller sånt som är öppet för allmänheten; till exempel 
konserter, demonstrationer, gudstjänster, eller stora idrottsmatcher. Privata 
evenemang är inte förbjudna; alltså typ födelsedagsfester, bröllop eller dop. 
Men experterna tycker ändå att man ska hålla sig till max 50 personer. 
- Det är okej att gå till affären - men de som jobbar där måste se till att det 
inte blir trångt där inne. 
- Man kan åka buss - men det får inte bli trångt - och om man kan, ska man 
undvika att åka när många andra åker. 
- Kan man gå på sin träning då? Ja experterna säger att det är bra att röra sig 
å träna men att man ska göra det på ett säkert sätt. Det är bäst att vara utom-
hus och man ska till exempel inte göra övningar där man är för nära 
varandra, och inte dela vattenflaskor.  

 

- Vad tänker du om de här nya reglerna och råden? Diskutera tillsam-

mans. 
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- Numera håller många kyrkor stängt. Brukar du gå till kyrkan på påsk? 

Diskutera tillsammans. 

- Har du fått något inställt på grund av coronaviruset? 

 

 

 

 


