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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 10 NOVEMBER 
 

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 

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: 

 

• Ett år sedan Trump vann valet 

• Killar vill stoppa fula och kränkande ord 
• Stor nyhet om personer som undviker att betala skatt 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Ett år sedan Trump vann valet 

Den 8 november 2016 blev Donald Trump vald till USA:s 45:e president. Det 
finns olika åsikter om hur bra han är på att sköta sitt jobb. Enligt en undersökning 
tycker fyra av tio amerikaner att han skött sig bra, men sex av tio tycker att han sköt 
sig dåligt. 

• Hur tycker du att Trump varit som president? Varför? 
• Vilka nyheter om Trump kommer du ihåg från året som gått? 
• Hur tror du det är att jobba som USA:s president? Beskriv! 
• Trump ska vara president i tre år till, hur tror du att de åren kommer att bli? 
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Killar vill stoppa fula och kränkande ord 

När Shanga och Rogerio var 14 år spelade de i ett fotbollslag med äldre killar. Det 
var vanligt att de hörde fula och kränkande ord i omklädningsrummet. Nu åker de 
runt till olika idrottsklubbar i Sverige för att prata om jämställdhet, hur man beter 
sig schysst mot andra och tillsammans med spelarna gör de också olika sam-
arbetsövningar. Det här arbetet kallar de för ”Locker room talk”, som betyder om-
klädningsrumsnack. 

• Har du hört någon använda fula och kränkande ord? Berätta! 
• Varför tror du att vissa använder fula och kränkande ord? 
• Att höra fula och kränkande ord, vad kan det leda till? 
• Tycker du att det är viktigt att prata om jämställdhet och hur man beter sig 

sjysst mot andra? Varför? 
• Hur kan man göra för att stoppa fula och kränkande ord? 

 

Stor nyhet om personer som undviker att betala skatt 

I veckan har det pratats mycket om att flera rika personer får hjälp för att slippa be-
tala skatt. Alla som jobbar och tjänar pengar måste betala skatt som till exempel går 
till skolor, sjukhus, och vägar. Vissa försöker alltså slippa betala skatt genom att 
spara sina pengar i andra länder. Det behöver inte vara olagligt att göra så här. Men 
en del tycker att det är orättvist eftersom det i slutändan gör att det blir mindre 
pengar i Sverige. 

• Vad tycker du om att man betalar skatt i Sverige? Diskutera! 
• Hur mycket av pengarna man tjänar tycker du ska gå till skatt? Förklara! 
• Tycker du att alla ska betala lika mycket skatt? Beskriv! 

 
 

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 

mailto:lillaaktuellt@svt.se

