ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 9 FEBRUARI
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:

•
•
•

Hedersförtryck
Samernas nationaldag
Vinter-OS börjar

DISKUSSIONSFRÅGOR

Hedersförtryck
I veckans Lilla Aktuellt skola pratar vi mycket om det som kallas för hedersförtryck. Det är aktuellt eftersom det nyss hållits en gala kring ämnet. Hedersförtryck handlar om när unga blir väldigt kontrollerade av sin familj.
Man kan bli utfryst eller straffad om man inte följer vissa regler. Man får liksom inte göra saker som familjen tycker är dåliga, för att de är rädda för att
deras rykte ska förstöras.
Många unga drabbas av hedersförtryck. Experter säger att det är vanligare
bland barn som är födda utomlands eller har föräldrar som är födda i andra
länder. Men det finns i många olika länder och kulturer.
Vi träffade Vera, som blev kontrollerad av sin familj som tillhörde Jehovas
Vittnen.
-

Vad tänker du efter att ha sett inslagen om hedersförtryck?
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-

Hur tror du Vera kände med alla de stränga reglerna hon hade som liten? Hur hade du själv känt och tänkt?
Varför tror du det är viktigt att prata om hedersförtryck?

Det är aldrig okej att utsätta någon för hedersförtryck Det finns många som
jobbar med att hjälpa barn som utsätts. Om du själv känner igen dig, prata
med en vuxen som du litar på så att du kan få hjälp.
Samernas nationaldag
Den 6:e februari var samernas nationaldag. Samer är Sveriges ursprungsfolk
och har bott här långt innan Sverige bildades. Området där många samer bor
kallas Sápmi och ligger i både Sverige, Norge, Finland och Ryssland. I historien har samer i Sverige behandlats dåligt. Till exempel tilläts inte samer
prata sitt språk, samiska, i skolan. Men det har skett förbättringar. Nu finns
flera lagar som skyddar samer och deras rättigheter.
Lilla Aktuellt träffade samiska barn i Tärnaby som lärde sig samiska på ett
lite annorlunda sätt – genom en språk-cirkus,
-

Märkte du av samernas nationaldag den 6:e februari? På vilket sätt?
Varför tror du det är viktigt att uppmärksamma samernas nationaldag?
Hur skulle du känna om du förbjöds att prata ditt eget språk?
Vilket språk skulle du vilja lära dig och varför?
Hur lär du dig bäst språk? Genom att läsa, prata, göra övning… eller
nåt helt annat?

Vinter-OS börjar
På fredag invigs vinter-OS i Sydkorea! De kommande veckorna kommer det
snackas väldigt mycket om vintersport. Sverige har flera medalj-hopp, till exempel längdskidåkaren Charlotte Kalla, curlinglandslagen och ishockeylandslagen.
-

Ska du följa OS?
Vilken sport ser du mest fram emot att följa?
Varför tror du att OS har blivit en så stor sporttävling?

Innan OS har det pratats mycket om dopning, alltså att stoppa i sig otillåtna
mediciner för att bli starkare eller snabbare. Till exempel har flera ryska idrottare stängts av från OS för att de misstänks ha varit dopade.
-

Vad är det första du tänker på när du hör ordet dopning?
Varför tror du att vissa väljer att dopa sig?
Går det att helt få bort dopning från idrott? Vad tror du? Motivera ditt
svar.
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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
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