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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 17 MAJ 
 

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 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: 

- Norges nationaldag 

- Dykare på jordens lägsta punkt - Marianergraven 

- Eurovision song contest inför finalen och kontroversen kring värdlan-

det Israel 

- De flesta kommunerna har minskat sin kulturbudget – lektioner på 

Kulturskolan läggs ned 

- IS-terroristen Michael Skråmos barn är i Sverige 

- Många arga över höga bensinpriser 

- I Eftersnack: vad är en ansvarig utgivare? 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Mindre pengar till kulturskolor 

En undersökning som SVT Nyheter har gjort visar att de flesta kommunerna i 
Sverige har minskat pengarna de lägger på kultur de senaste 20 åren. Och i  
flera kommuner innebär det att de lägger mindre pengar på Kulturskolan, vil-
ket har gjort att kulturlektioner läggs ned. 
 

- Går du på Kulturskolan?  
- Vad tycker du om att kommuner lägger allt mindre pengar på kultur? 

Diskutera tillsammans. 

http://www.ur.se/
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- Skulle du vilja lära dig något på Kulturskolan? Motivera ditt svar. 
- Vad skulle du helst gå på: teater, sång, dans eller måleri? Motivera ditt 

svar. 
 

 
 
Eurovision song contest 
På lördag hålls finalen i Eurovision song contest i Tel Aviv, Israel. I år har täv-

lingen väckt uppmärksamhet inte bara för musikens skull – utan också för att 

den hålls i landet Israel som ligger i en gammal konflikt med Palestina. Flera 

musiker har därför uppmanat till bojkott av tävlingen. 

 

- Vad tycker du om Eurovision? Är det mer spännande att kolla på än 
Melodifestivalen? Motivera ditt svar. 

- Kommer du titta på finalen på lördag? 

- Vad tror du om John Lundviks chanser i finalen? Diskutera tillsam-
mans. 

 

 

Viktoria Harrysson föddes som kille 

I Lilla Aktuellt Extra kan du se hela reportaget om kända youtubern Viktoria 
Harrysson. 

 

Könsdysfori är när man inte känner sig hemma i det kön som man har fötts 
till, alltså tjej eller kille - och dessutom mår väldigt dåligt av det. Det här är 
något som blivit vanligare, antagligen eftersom fler vågar prata om det nuför-
tiden. En del med könsdysfori väljer att göra en könskorrigering, alltså att 
byta kön, precis som Viktoria Harrysson. Men det pratas också om att en del 
ångrar sig när de har bytt kön. 

 

- Vet du vad det betyder att vara en transperson?  

- Vad tänker du om att inte känna sig hemma i sin egen kropp? Disku-

tera tillsammans. 

- Vad tänker du om det Viktoria Harrysson valt att göra? Diskutera till-
sammans. 


