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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 21 AUGUSTI 
 

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 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 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Skolan drar igång igen! 

- FHM om vad man ska tänka på nu när skolorna börjat igen 

- Stora demonstrationer i Belarus 

- Vi träffar Dorsa som varit mobbad i skolan 

- Tiktok förbjuds i vissa länder 

- 12-åring omkom efter skjutning i Botkyrka 

- MIK: Vad är medier? 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 

Varje vecka från och med nu kommer vi ha en ny grej i programmet: MEDIA-
SNACKET. Mediesnacket kommer handla om alla grejer som vi får information ifrån, 
och det faller in under ämnet MIK, media och informationskunskap i läroplanen. Tit-
tarna kommer få hänga med bakom kulisserna och se hur journalister jobbar både i 
Sverige och utomlands. De kommer också få gissa om olika grejer de sett är sanna 
eller falska - och vi snackar om medieord och händelser som inte alltid är så lätta att 
förstå. 

 

http://www.ur.se/
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Vårt allra första mediesnack handlar om själva ordet  "MEDIER" - för vad betyder 
det ordet egentligen? 

 

Frågor att prata om i klassen: 

- Vad tänker du på när du hör ordet medier? 

- Stämmer allt man hör om i sociala medier och läser på internet till exempel? 

- Hur är man källkritisk på bästa sätt? 

 

 


