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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 6 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 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 

- Många på flykt vill ta sig in i Europa, efter att Turkiet öppnat gränsen 

- Sveriges befolkning är äldre än någonsin 

- Hur påverkar coronaviruset barn? 

- Vi hänger med när några barn lajvar med robotar på sportlovet 

- Final i Melodifestivalen 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Internationella kvinnodagen den 8 mars 

Nu på söndag, den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Dagen 
finns för att uppmärksamma tjejer, och framförallt jämställdhet. Alltså att tje-
jer och killar ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Det kan låta själv-
klart men för lite över 100 år sedan fick inte tjejer rösta i Sverige.  
 

- Vad tycker du om att den internationella kvinnodagen finns? Disku-
tera tillsammans. 

- Vad tänker du om att tjejer och killar behandlas olika och inte har 
samma rättigheter? Diskutera tillsammans. 

- Många kvinnor inom sportvärlden tjänar mindre än vad männen gör. 

Vad tycker du om det? Varför tror du att det är så? 

http://www.ur.se/
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- Om du var statsminister för en dag, vad skulle du ändra för att göra 
samhället mer jämlikt? Ge exempel. 

 
 
 
 
Svenskarna är äldre än någonsin 

Vi i Sverige har aldrig varit så gamla som vi är nu. Det är statistiska centralby-
rån som tagit fram nya siffror som visar att var femte person i Sverige över 
65 år. En anledning till detta är att vi lever allt längre. För 50 år sen blev 
svensken i genomsnitt 50 år, idag blir vi i genomsnitt 80 år. Fler blir gamla 
helt enkelt. 

 

- Varför tror du att vi blir äldre i Sverige? 
- Tror du det finns något negativt med att vi blir äldre? 
- Hur gammal skulle du vilja bli? Motivera ditt svar 
- Vid vilken ålder tycker du att man räknas som gammal? Diskutera 

med varandra. 

 

 


