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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 5 JUNI 

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 

 

Det är dags för terminens sista Lilla Aktuellt Skola och i veckan kommer vi att 

ta upp det här: Vi avslöjar årets Min Lärare, vi tittar i backspegeln kring Co-

rona och träffar Hugo vars farfar dog i covid-19. Vi kommer också lyfta pro-

tester mot polisen i USA, Olof Palme och om skogsbränder. 

 

Här kommer diskussionsfrågor till programmet: 

 
Skolterminen närmar sig sitt slut och för er – precis som för alla andra – har 
det mesta kretsat kring hur Coronapandemin har påverkat oss. Det här har 
varit en historisk vår som kommer bli omskriven och hågkommen under lång 
tid framöver. 
 

• Vad kommer du att komma ihåg från den här våren? 
• När var första gången du hörde om viruset? 
• Vad tänkte du då och hur kände du då? Blev du rädd, orolig? 
• Hur känns det nu?  
• Hur mycket har du följt med i det som har hänt? 
• Har du följt nyheterna mer eller mindre än vad du normalt sett gör? 
• Hur har er skola påverkats? 
• Hur har skolarbetet påverkats? 

• Hur har er klass påverkats? 

• Vad tror ni kommer hända i höst? 
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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. 
 


