
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 17 APRIL 
 

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: 

• Vissa skolor i Danmark öppnar igen 

• Programledaren Adam Alsing dog av Covid-19 

• Vi träffar Emilia som har pollenallergi 

• Många hör fula ord på nätet. Men är de olagliga? Vi frågar en expert. (Varning för 

fula ord i inslaget.) 

• Hur jobbar vi på Lilla Aktuellt nu under corona-krisen? 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Pollenallergi 

Just nu känner många av att det är pollen i luften. I Lilla Aktuellt Skola träffar vi Emilia 
som är en av de av många är allergisk mot björkpollen. 
 

• Har du känt av pollen i luften? Om ja - har du koll på vilken typ av pollen du är 

allergisk mot? 

• På internet kan man kolla upp hur mycket pollen det är i luften på olika platser i 

Sverige. Kolla hur det ser ut där just du bor! 

• Har du några andra allergier eller vet du om någon som är allergisk? 

• Hur känns det att vara allergisk? Vad är jobbigast med att ha en allergi? 

 

 
Fula ord 

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


Vi vet att många av er hör fula ord i spel och på sociala medier. I Lilla Aktuellt Skola 
pratar vi med elever om det här - och dessutom med en expert. Är det olagligt med fula 
ord eller inte? 
 

• Hör du ofta fula ord? 

• Var är det vanligast att höra fula ord? I spel? På sociala medier? I skolan? Eller 

någon annanstans? 

• Tror du det är lättare att säga fula ord på internet jämfört med i "verkliga" livet? 

Varför eller varför inte? 

• Har du sagt fula ord någon gång? Hur kändes det efteråt? 

• Kan det vara okej att säga fula ord ibland? Varför/Varför inte? 

• Vad tycker ni man ska göra för att få folk att bli schysstare mot varandra på 

sociala medier och i spel? 

 
 
Hur jobbar journalister under corona-krisen? 

Vi journalister på Lilla Aktuellt jobbar på lite annorlunda sätt nu under corona-krisen. I 
inslaget visar vi att vi t.ex. använder en annan typ av mikrofon, ibland jobbar hemifrån, 
och är noga med att inte vara för nära varandra.  
 

• Vad tänker du om sättet vi journalister jobbar nu? 
• Tycker du det är viktigt med journalister nu under coronakrisen? Varför/varför 

inte? 
• Har du märkt av andra yrken som jobbar annorlunda nu under corona-krisen? På 

vilket sätt i så fall? 

 

 
 

 

 

 

 

 


