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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 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 kommer vi att ta upp dessa ämnen: Frånvaro i 
skolan under Coronatiden, munskydd och hur miljön runt om i världen 
påverkats under pandemin. Vi kommer även att prata om att många barn i 
Sverige är särskilt utsatta under en sådan här tid, när många är hemma 
mycket mer. Det kanske är bråkigt hemma, en förälder kanske dricker för 
mycket alkohol, inte mår bra själv, eller kanske till och med är våldsam. Vi 
kommer även att prata om att hålla tal, samt lite om programmet Mästarnas 
mästare. 
 

Från och med nu hittar ni även diskussionsfrågorna till programmet här i ny-

hetsbrevet. Så här kommer de: 

Under Coronakrisen har det blivit vanligare att se människor använda mun-

skydd. Samtidigt säger FHM, Folkhälsomyndigheten, att människor inte be-

höver använda munskydd. I inslaget förklaras varför. Trots det är det ändå 

många som känner sig tryggare med munskydd. 

 

• Har ni sett folk med munsydd? 

• Vad tänker ni när ni ser folk på stan som har munskydd? 

• Skulle du kunna tänka dig att gå runt med ett på stan? 

• Tror du att det kommer bli vanligare i Sverige? 

• Hur känns det att ha ett på sig? 
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Frånvaro i skolan har ökat under Coronatiden. Det är förstås många som va-

rit sjuka, men det finns också många som inte gått till skolan för att kanske en 

närstående är i riskgrupp, eller som av någon annan anledning varit hemma 

med varit med i skolarbetet på distans. 

 

• Hur har det sett ut i er klass senaste månaderna? Har ni märkt av att det 

varit annorlunda? 

• Hur tycker ni att det har fungerat med allt skolarbete under Coronatiden? 

• Vad har påverkats? Har något fungerat bättre eller lika bra som tidigare? 

Är det något som blivit sämre? Motivera. 

 

Efter att statsminister Stefan Löfvén hållit ett sällsynt tal till nationen, tyckte 

vi att ni skulle få chansen. Och här kommer lite frågor om att hålla tal: 

 

• Vad tycker ni att hålla tal? 

• Vad tycker ni är roligt med det? Vad tycker ni är jobbigt? 

• Det är många som inte gillar att hålla tal. Varför tror ni att det är så? 

• Hur ska ett bra tal vara? 

• Hur kan man stötta den som håller tal, så att det inte känns lika jobbigt? 
 


