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Nyheter i dagens sändning 

1. Coronaviruset fortsätter spridas i Sverige och världen. Statsminister Stefan Löfven berättade i 
veckan om nya rekommendationer och regler i syfte att minska spridningen.  
Berätta om de nya reglerna! Vad gäller till exempel för barn, kan de fortsätta gå på 
idrottsträningar och till skolan? 

2. I programmet fick barn ställa frågor om coronaviruset till en veterinär. Vad fick de veta?  
Finns det andra frågor om djur och coronaviruset som ni vill ha svar på? 

3. Den 19 november är den internationella mansdagen. Varför finns det en sådan dag?  
Vilka frågor tycker ni är viktiga att uppmärksamma på mansdagen? 

4. Årets julklapp är ett stormkök. Hur tror ni att de som valde ut just stormköket tänkte?  
Vilka andra ”årets julklappar” kommer ni ihåg?  
(Här finns en lista: http://www.julklappar.n.nu/arets-julklapp) 

5. Vi fick möta Nathalie som går i årskurs 9 trots att hon bara är elva år gammal. Vad innebär det 
att vara särbegåvad? Vilka utmaningar kan en person som är särbegåvad möta i sin vardag?  

Mediesnacket 

6. Appar i din mobiltelefon samlar information om dig. Det kan handla om vad du gillar på 
sociala medier eller var du rör dig. Hur har du märkt att appar har samlat information om 
dina vanor och dina intressen? 

7. Finns det något positivt med att appar samlar information om dig? 
8. Finns det något negativt med att appar har information om dig? 
9. Brukar du fundera över vilken information du tillåter att apparna hämtar om dig?  

Hur kan man göra för att minska informationen som apparna samlar in? 
 

 

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på 
webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig 
primärt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av 
diskussionfrågor som är kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”.  
Programmen och annat material hittar du på urplay.se/lilla 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Handledningen får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  


