
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 11 OKTOBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT 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 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: 

• Oroligheter i Syrien 

• Internationella flick-dagen 

• Nobelpriset och forsknings-snack 

• Zlatanstatyn i Malmö 

• Kungahuset krymper 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
NOBELPRISET 
I veckan avslöjades årets olika Nobelpristagare. Nobelpriserna är några av världens 
finaste priser och delas ut i fem olika ämnen: Kemi, Fysik, Fysiologi eller medicin, Fred 
och Litteratur. Dessutom finns ett extrapris i ekonomi.  
 
- Vilken forskning skulle du vilja ge pris till? 
- Finns det nåt ämne det borde finnas Nobelpris i, som inte finns idag? 
- Vad är det viktigaste ämnet/den viktigaste frågan att forska om just nu?  
- Vilket Nobelpris skulle du vilja vinna? Vad skulle du ha forskat fram då? 
 
 
 
INTERNATIONELLA FLICK-DAGEN  
Fredag den 11 oktober är Internationella flick-dagen. FN har bestämt att dagen ska 
finnas för att flickor i många delar av världen behandlas sämre än killar. Flickor har 
ibland inte samma rätt att gå i skolan, eller tvingas till exempel tvingas gifta sig eller till 
och med föda barn när de är jätteunga.  
 

http://www.ur.se/
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/


- Varför kan tjejer och killar behandlas så olika ibland, tror ni? Diskutera. 
- Hur kan en speciell flick-dag göra det bättre för flickor?  
- Vem/vilka är ansvariga för att det ska bli bättre för flickor runt om i världen? 
 
 
 
KUNGAHUSET 
I veckan kom en nyhet om prinsessan Madeleines och prins Carl-Philips barn - det är 
alltså några av kungens barnbarn. Kungen har bestämt att barnbarnen inte längre ska 
tillhöra kungahuset. Det betyder inte att barnen kommer kastas ut ur familjen, men dom 
kommer t.ex. inte ha samma uppdrag och plikter - som man har när man är med i 
kungahuset. Barnbarnen kommer få ett friare liv - lite mer som inte-kungliga 
människor.  
 
- Hur tror du det är att tillhöra kungafamiljen? Bra saker? Dåliga saker? 
- En del av Sveriges pengar går till de som är med i kungahuset. Vad tycker du om det? 
- Kungahuset i Sverige har ingen makt att bestämma saker i Sverige, det är politikernas 
jobb. Varför är det så, tror ni? Är det bra eller dåligt? 
 
 
 
 
 

 


