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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 27 JANUARI 2017 

 
 

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 - teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans 

utvalda nyheter. 

 

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 i SVT Barnkanalen. 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 

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--teckensprak/ 

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook. 

 

Huvudnyheterna den 27 januari 2017 handlade om:  

 President Donald Trump 

 Moderaterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna 

 Fejknyheter och källkritik 

Diskussionsfrågor 

 

President Donald Trump 

 

För en vecka sedan blev Donald Trump USA:s 45:e president.  
Många människor var i huvudstaden Washington DC för att titta på installationen 
där Trump svor presidenteden och tog över Barack Obamas jobb. Det var också 
många som kom dit för att demonstrera och även på andra håll i världen samlades 
folk och protesterade. 

 

UPPGIFT 1 

Vem är Donald Trump? han var känd innan han kandiderade till president. 
Sök reda på mer information om honom och använd sökmotorer på internet och 
besvara följande frågor. 



  

2(3) 
 

 

Trump var vid installationen den äldsta nytillträdande presidenten i USA:s historia. 
Hur gammal är han? 

 

Han är den första president som saknar både politisk och militär erfarenhet. Vad 
gjorde han innan? Vad har han för erfarenhet som skulle passa bra som amerikansk 
president? 

 

UPPGIFT 2 

 

Många blev chockade och oroliga när Donald Trump blev vald som president. De 
senaste dagarna har det varit många protestdemonstrationer runt om i världen. Vad 
är det som gör folk upprörda över att Trump är USA:s president? Bland de som 
röstade på Trump, vad är det dom tycker är bra med honom? 

Dela upp er i grupper och diskutera om vad ni tror.  
 

UPPGIFT 3 

Trump är president nummer 45, vilka är de 44 andra presidenterna? Sök på ”lista 
USA presidenter”. Läs igenom vilka de är tillsammans med en kompis. Välj en 
president och berätta för klassen varför du känner igen honom. 

 

Fejkade nyheter och källkritik 

 

Fejkade nyheter och osanna uppgifter sprids fort på sociala medier. Ibland är det 
svårt att veta vilka nyheter man kan ta på allvar. Diskutera varför det skrivs mycket 
påhittade historier och lär er vara källkritiska. Ta hjälp av Skolverkets Lathund i 
källkritik på internet 

UPPGIFT 1 

Dela upp er i grupper och diskutera. 

En nyhet sprids om elever som blivit lurade på sin veckopeng av en lärare 
som sålt höga betyg till högstbjudande. Vilken av följande källor litar du på 
mest och varför gör du det? 

 Du har läst det på internet 
 Dina kompisar berättar det för dig 
 Det står i tidningen 
 Du hör det på tv-nyheterna 

Titta igenom lathunden som skolverket har gjort. Vilka av de punkterna skulle du 
använda när du ska läsa på internet och vara källkritisk? 
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UPPGIFT 2 

Vilka fejkade webbsidor känner du och dina klasskompisar till? Samla era förslag 
och arbeta i grupper med att ta reda på mer om dem.  

 Kan ni hitta uppgifter om vem eller vilka som ligger bakom sidorna?  

 

 Går det att förstå syftet med sidorna (vill de påverka, skämta eller tjäna pengar)? 

 

  

UPPGIFT 3 

Välj en bild och skriv en fejkad artikel. Presentera det för klassen och diskutera Vad 
är det som gör att den känns trovärdig?  Vad är syftet med artikeln? Kan valet av bild 
vinkla en artikel?  

 

Tips till er som vill veta mer om fejkade nyheter och källkritik. Kolla Källans Wiki, 
www.kollakallans.wikispaces.com 

 

Smått och gott från programmet 

 

I programmet medverkade några barn och visade sitt favorittecken. 

Vilket är ditt favorittecken och varför? Berätta för klassen. 

 

På Guldbaggegalan vann filmen ”Jätten” priset för bästa film.  
 
Om ditt liv skulle bli en film. Skriv ner vad filmen skulle heta och vilka skådespelare 
skulle få spela dig och din familj? Berätta för klassen. 

Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 

Tipsa oss! 

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi 
borde berätta om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen! 

Mejla till: teckensprak@ur.se 
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