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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 7 SEPTEMBER 
 

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 SÄR-

SKILT 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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Vi redovisar valresultatet från vår app Kollen 

- Älgjakten har startat 

- Sverige vidare till fotbolls-VM – men inte bara glada miner 

- Stor storm i Japan 

- Vi pratar om att hjälpa till hemma 

- Skola skriver bok till utomjordingar 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Sverige vidare till fotbolls-VM – men inte bara glada miner 

Sveriges damlandslag har gått vidare till VM i fotboll nästa år. De vann mot 
Danmark i tisdags. Men det var inte bara glada miner efteråt. Damlandslaget 
får nämligen inga pengar för att de gått vidare – något som herrlandslaget 
fick. Många tycker det här är orättvist. Fifa, som gav pengarna till herrarna, 
säger att de vill att det ska vara jämställt, men att det inte finns pengar på 
damsidan att dela ut bonus. 
 

- Vad tänker du om den här nyheten? 
- Har du märkt av att sport är ojämställd, alltså att det är olika mellan 

tjejer och killar? 
- Vilken sport är mest ojämställd, tycker du? 
- Vilken sport är mest jämställd, tycker du? 
- Har du märkt av ojämställdhet i ditt liv? Hur? 

 

http://www.ur.se/
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Hjälpa till hemma 

Ny forskning visar att barn som hjälper till hemma, och får pepp och stöd för det, 
kan må bättre när de blir äldre.  

- Brukar du hjälpa till hemma? 
- Hur mycket hjälper du till hemma varje vecka? 
- Vad brukar du göra när du hjälper till? 
- Vilken syssla hjälper du helst till med? Tex. Disk, städa, ta ut sopor, o.s.v. 
- Tycker du att unga ska få pengar när de hjälper till hemma? Varför/varför 

inte? 
- Hade du hjälpt till mer om du fick pengar för det? 
- Varför tror du man mår bättre som äldre om man hjälpt till hemma som 

barn? 

Skola skriver bok till utomjordingar  
Skolelever i Göteborg håller just nu på att skriva en bok till utomjordingar! I 
boken finns tips på vad utomjordingar ska tänka på om de skulle komma till 
jorden. Det är ett sätt att peppa unga till att skriva och använda fantasin.   

- Tror du på liv i rymden eller på andra planeter? 
- Om det finns levande varelser, hur tror du att de skulle se ut? 
- Om du fick ge tre tips till en utomjording – vad skulle du då ge för tips? 


