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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 8 MARS 
 

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: 

- Internationella kvinnodagen den 8 mars 

- 17-åring dömd för hot mot Jimmy Durmaz 

- Svenskars köttätande lägst på över tio år 

- Två Nobelpris i litteratur kommer delas ut i år 

- WHO: dålig luft är största hotet mot vår hälsa 

- Stor brist på musiklärare i Sverige 

- I helgen avgörs Melodifestivalen 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Internationella kvinnodagen 

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då uppmärksammas kvin-

nors situation över hela världen. Även fast många jobbat länge för att kvinnor 

och män ska ha lika rättigheter så behandlas kvinnor och män fortfarande 

inte lika. I flera länder får inte tjejer gå i skolan lika mycket som killar får och 

på många platser tjänar inte tjejer lika mycket som killar - även fast de har 

samma typ av jobb. Men Sverige är ett av de mest jämställda länderna i värl-

den. 

 
- Vad tycker du om att så många länder i världen inte är jämställda? 

http://www.ur.se/
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- Tycker du att Sverige är jämställt? Diskutera tillsammans. 
- Märker du någon gång situationer när killar och tjejer behandlas 

olika? Diskutera tillsammans. 

- Kan man göra något för att killar och tjejer ska behandlas lika bra? 

Motivera ditt svar. 
 

 
 

 
Musiklärare i skolan 

Under flera år har det varit brist på musiklärare i skolan. På många skolor 
saknar musiklärarna utbildning i musik och andra skolor har inte ens någon 
musiklärare. För stora grupper, dålig ljudmiljö och brist på lokaler är några 
av problemen som musiklärarna lyfter fram.  

 

- Hur tycker du att musiklektionerna funkar på din skola? 

- Lär du dig tillräckligt på dina musiklektioner? Diskutera tillsammans. 
- Tycker du att musik är ett roligt ämne? Diskutera tillsammans. 
- Vad skulle du vilja göra på musiklektionerna? Diskutera tillsammans.  
- Hur skulle du vilja att musiklektionerna på dina skola var? Motivera 

ditt svar. 

 

 

 

Rekordminskning av köttätande 

2017 förbrukade varje svensk i genomsnitt 85,5 kilo kött, vilket är en minsk-

ning med 2,2 kilo jämfört med året innan. Det är den största minskningen på 

nära 30 år.  Jordbruksverket räknar med att ungefär hälften av köttet man 

“förbrukar” hamnar i våra magar. Resten är sådana delar av djuret som man 

inte vill - eller som det inte går - att äta. 

 

- Äter du mindre kött idag än tidigare? Diskutera tillsammans. 

- Vad finns det för anledningar till att äta mindre kött? Diskutera till-

sammans. 

- Skulle du tycka att det vore svårt att sluta äta kött? Diskutera tillsam-

mans. 
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- Om du skulle äta mindre kött; skulle du göra det för djuren, för klima-
tet eller för hälsans skull? Diskutera tillsammans. 

 

 

 

 

 


