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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 27 JANUARI 2017 
 

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola 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 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 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

 

• Nu bestämmer Trump i USA 

•  Fejknyheter och källkritik  

• Kamp för TV-program lyckades 

 
  
DISKUSSIONSFRÅGOR 
    

Trump bestämmer i USA 

 

För en vecka sedan blev Donald Trump USA:s president. Det hölls en stor cer-

moni, en så kallad installation, i huvudstaden Washington. Han svor en ed och 

blev USA:s 45:e president. Nästan direkt började Trump bestämma olika saker. 

Till exempel att det ska byggas en stor oljeledning och en mur mot grannlandet 

Mexiko. 

 Såg du något av installationen förra veckan? 

 Många protesterade mot Trump. Men han är ju vald, människor i USA 

röstade på honom. Vad tänker du om det? Kan protesterer nu ändå ha bety-

delse? Diskutera! 

 Varför vill Trump ha en mur mot Mexiko, vad sas om det i Lilla Aktuellt 

Skola? 

 Vi i Sverige, och också i hela världen, är människor intresserade av Do-

nald Trump och hans politik - varför, tror du? 

 Har du hört om andra grejor som Trump vill göra nu som president? 
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Fejknyheter och källkritik 
 

Den senaste tiden har det pratats en del om "fejknyheter" - alltså nyheter som är 

påhittade eller inte kollade ordentligt. Det som sägs eller skrivs stämmer inte. 

 

 Har du stött på fejknyheter? Vad? 

 Hur gör du för att få koll på om en nyhet är sann eller inte? 

 Vet du vad "källkritik" är? 

 Har ni lärt er om källkritik i skolan? Hur var de lektionerna tycker du? 

 Varför är det viktigt att få koll på källkritik? 

 Varför tror du en del vill sprida påhittade nyheter? 

 

De kämpade för Geografens testamente 

 

Nu blir det en tredje säsong av serien Geografens Testamente. Många har gillat 

programmen om Sveriges och Nordens geografi. Elever på Östra grundskolan i 

Huddinge kämpade för fler avsnitt. Och nu börjar Geografens Testamente Europa. 

 

 Har du sett serien? Vad tycker du? 

 Varför tror du många gillar Geografens Testamente? 

 Vad tycker du om ämnet "geografi"? 

 Klassen på Östra grundskolan kämpade för en tredje säsong, de lyckades. 

Har du kämpat hårt för något någon gång? Vad? Hur gick det? 

 Lilla Aktuellt Skola vill uppmärksamma klasser som kämpat för något, el-

ler vill visa något de är stolta över. Hur är det på din skola? Något speciellt 

du vill berätta om den?   
 
 

 
Tipsa oss! 

Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. Händer 

det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt intresse? Eller finns 

det något som gör dig arg? Mejla tipsen till lillaaktuellt@svt.se 


