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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 26 JANUARI 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. 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: 

 

• Förintelsens minnesdag 
• Lösenord 
• Första basketlaget för tjejer i Saudiarabien 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Förintelsen minnesdag  
 
Lördag den 27/1 är Förintelsens minnesdag.  Under andra världskriget 
(1939-1945) leddes Tyskland av nazister. De var ett extremt parti som lo-
vade att göra landet bättre, men samtidigt tyckte de att vissa människor var 
mindre värda. Människor, som ansågs vara sämre eller motståndare, skicka-
des av nazisterna till koncentrationsläger. Där dödades miljontals människor. 
Väldigt många av dom var judar, men det var också t ex romer, homosexuella, 
och människor med funktionshinder. Det är dessa folkmord som kallas för 
Förintelsen. 
 

- Miljontals människor slets från sin vardag, sina jobb och hem - för att 
dödas i läger. Hur kunde nåt sånt hända? Diskutera. 

- Skulle något som förintelsen kunna hända idag? Varför/varför inte?  
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- Vad ska man göra för att liknande saker inte ska kunna hända igen?  
 
I Lilla Aktuellt Skola träffade vi 93-åriga Hédi Fried som överlevde Förin-
telsen. Hon har kämpat hela livet för att folk inte ska glömma det som 
hände.  

 
- Varför tror ni att Hédi kämpar för att folk ska komma ihåg det som 

hände? 
- Varför tror ni att det finns en minnesdag för Förintelsen? Varför är det 

viktigt att inte glömma det som hände? 
 

Lösenord 

Förra helgen var det lösenordsbytar-dagen. Den dagen finns för att påminna 
oss om att det är viktigt med ett bra lösenord på sina konton, t ex för att man 
inte ska bli hackad.  

- Vilka lösenord tror du är dåliga att använda? 
- Vilka lösenord är bra att använda? 
- Hur brukar du tänka med dina lösenord på sociala medier? 
- Hur ofta byter du lösenord?  
- Har du blivit hackad någon gång, eller känner du någon som blivit 

det? 
 
Första basketlaget för tjejer i Saudiarabien 

 

Landet Saudiarabien har väldigt stränga lagar för kvinnor. Kvinnor behandlas 

mycket sämre än män. Till exempel har kvinnor inte fått tävla i sport, eller 

köra bil. Men saker börjar bli lite bättre där nu.  Lagen ska ändras så att kvin-

nor får köra bil. Och Lilla Aktuellt har träffat Saudiarabiens första basketlag 

för tjejer, där spelar bland annat Aya och Meriam som drömmer om att få 

spela i landslaget.  

- Vad tänker du när du hör att Saudiarabien behandlar kvinnor och 
män olika? 

- Hur tror du det skulle kännas om Sverige hade olika lagar för kvin-
nor och män? 

- Tycker du att tjejer och killar behandlas lika på din skola, eller 
finns det något som kan bli bättre? 

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 

mailto:lillaaktuellt@svt.se

