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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 29 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 det här: Fästingar, Dan-

mark har släppt ut orenat vatten i Öresund, kvotering i Melodifestivalen, 

Pippi Långstrump och 5G. Dessutom kommer vi att prata om grooming, alltså 

när en vuxen - eller rättare sagt någon straffmyndig - tar kontakt med barn i 

syfte att prata sex eller få en sexuell kontakt fysiskt.  

 

Här kommer diskussionsfrågor till programmet: 

 
Folkhälsomyndigheten har gett grönt ljus till att det blir kollon och läger i 
sommar. Och många som vi har pratat med säger att det är lite extra viktigt 
med läger just i år, när många har varit hemma med sina familjer mer än van-
ligt och kanske behöver lite tid ifrån varandra och hitta på saker på var sitt 
håll. 

• Vad tycker ni om kollon/läger? 

• Vad tycker ni om att det blir kollon/läger i sommar? 

• Har ni varit hemma mer än vanligt sedan Coronapandemin startade? 

• Har ni några speciella planer i sommar? 

• Har ni planer som blivit ändrade på grund av pandemin? 
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Pippi Långstrump är en av Sveriges mest kända påhittade personer. Böck-

erna om Pippi, skrivna av Astrid Lindgren, är populära i många länder run-

tom i världen. I år fyller Pippi Långstrump 75 år. Det var alltså 75 år sedan 

den första boken om Pippi släpptes. 

• Varför tror ni att Pippi Långstrump blev så populär? 
• Hur skulle du beskriva Pippi? 
• När Pippiboken kom var det många som kritiserade den till exempel 

för att hon sa emot vuxna och hon upplevdes vara ouppfostrad. Vad 
tänker ni om det?   

• Varför tror ni att det blev så mycket snack om Pippi? 
• Tror ni att hon kommer fortsätta vara en sån kändis? 

Snart kan många av oss surfa via 5G-nätet. Det betyder att det kommer gå 

snabbare när vi använder appar, laddar ner grejer till telefonen och så vidare. 

5G är ungefär tio gånger snabbare än 4G. 

 

• Vad tycker ni om det här? 

• Har ni hört talas om att 5G ska komma? 

• Det är mycket rykten om att 5G kan vara skadligt. Har ni hört talas om 

det? 

• Vad tycker ni om de ryktena, som vi pratar om i inslaget?  

 

Vi vill påminna om att Lilla Aktuellt skola är ett nyhetsprogram som i huvud-

sak riktar sig mot mellanstadiet. Om du är lärare till yngre elever kan det 

vara bra att titta på programmet innan ni visar det i klassen. 
 


