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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 10 MARS 2017 
 

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola teckenspråk är ett samarbete mellan 

SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste 

händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.   

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt skola 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 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

 

• Många vill prata om psykisk ohälsa 

• Internationella kvinnodagen 

• Dags för Mellofinal 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Till organisationen Bris, barnens rätt i samhället, kan man ringa, mejla och chatta 

om man tycker något är jobbigt eller om man går och tänker och grubblar. På Bris 

jobbar schyssta vuxna, till exempel kuratorer, som är experter på att lyssna och ge 

bra råd. Ungefär fyra av tio samtal som Bris får handlar om psykisk ohälsa.  

 

• Vet du vad som menas med psykisk ohälsa? 

• Vad tänker du när Benthe, "TheBentish", beskriver hur det kan vara att ha 

ångest och må dåligt inom sig? 

• Vilken betydelse har det att en del kändisar pratar på Youtube om ångest 

och psykisk ohälsa? 

• Har du koll på Bris? 

• Vilka pratar du med om något känns jobbigt? Varför just dem? 

• Vad kan man som kompis göra när någon känner sig nere och är deppig? 

 

Kolla gärna in fler klipp och hitta kontakuppgifter till Bris här vår hemsida. 
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Internationella kvinnodagen 

 

I onsdags, den åttonde mars, var det internationella kvinnodagen. Den har funnits 

sedan 1910, då kämpade kvinnor för att de skulle få rösta. I Sverige fick kvinnor 

rösträtt 1921, alltså för mindre än 100 år sedan. 

 

Idag uppmärksammas kvinnodagen i hela världen och många vill just denna dag 

visa att de kämpar för en mer jämställd värld. 

 

• Hade du koll på att det var kvinnodagen i onsdags? Gjorde du något speci-

ellt den dagen? 

• Behövs en kvinnodag? Varför/varför inte? Diskutera! 

• Vad betyder ordet "jämställdhet"? 

• Vilka skillnader tycker du finns mellan tjejer och killar? 

• Män har mer makt och tjänar mer pengar än kvinnor. Vad tror du behövs 

för att det ska förändras? 

• Nämn några tjejer som inspirerar dig eller som du tycker är coola? 

• Det finns en "mansdag" också, men den uppmärksammas inte alls lika 

mycket. Är det ok? Eller tycker du kanske det är orättvist att inte killar får 

en lika stor dag? Förklara hur du tänker. 
 

 

Snart final i Melodifestivalen 

 

Efter flera veckor med deltävlingar i olika städer är det på lördag final i Melodi-

festivalen. I Lilla Aktuellt Skola berättade Mello-experten Oskar om vilka tre låtar 

han tror att det kommer att gå bäst för. 

 

Har du kollat Melodifestivalen? 

• Melodifestivalen är ett av de TV-program som ses av flest. Varför är det 

så, tror du? 

• Har du några favoriter i årets Mello? Varför just dem? 

• En del har blivit arga på att programledarna och några artister svurit. Är 

det ok att svära i TV-program? 

 

 
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. Händer 

det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt intresse? Eller finns 

det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 


