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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 8 MAJ 

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 

• Barn och rörelse 
• Coronatester 
• K-pop 
• Länder lättar på Coronaregler 
• Plastpåsar blir dyrare 
• Eurovision-veckan börjar snart 
• Hej då till Mixat – och hej till vår nya satsning i Duo 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Enligt en ny rapport från Livsmedelsverket, alltså den myndighet i Sverige 

som har koll på vad vi äter och dricker och hur vi liksom mår, rör sig sju 

av tio barn för lite. De har testat 3 477 unga - i åldrarna 12, 15 och 18 år från 

hela Sverige och testet man gjort är med hjälp av såna här rörelsemätare. 

• Vad tänker ni när ni ser inslaget och hör nyheten? 

• Hur ofta tänker ni på att röra på er? 

• Hur viktigt tycker ni att det är att röra på er? 

• Har ni några tips på enkla sätt att röra på er på dagarna? 
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http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
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Ella i Malmö har fått göra ett Coronatest. Hon är en av 4 000 personer som 

har blivit utvalda i Folkhälsomyndighetens masstest för att se hur många 

som är smittade just nu. 

• Varför tror ni att Folkhälsomyndigheten vill veta hur många som är 

testade? 

• Skulle ni vilja göra ett Coronatest? 

• Det har nu gått över tre månader sedan Sverige fick sitt första Co-

ronafall. Hur mycket tänker ni på Corona nu? 

• Kommer ni ihåg när ni först fick höra om viruset. Hur tänkte och 

kände ni då?  

K-pop, alltså popmusik från Sydkorea, har blivit väldigt populärt de senaste 

åren.  

• Vad tycker ni om K-pop? 

• Varför tror ni att det blivit populärt? 

• Vilken sorts musik lyssnar ni mest på? 

 


