ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: ZIAN ZANDI
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 7 FEBRUARI
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
Nyheter i dagens sändning:
- Vad är sant och falskt om coronaviruset
- Stora svärmar med gräshoppor i flera afrikanska länder
- Brexit genomförd, nu har Storbritannien lämnat EU
- Trump frias från riksrätt
- Vi förklarar deepfakes - fejkansikten
- De mest högupplösta bilderna på solen är tagna
- Duplantis slog nästan världsrekord
- Mest populära bebisnamnen

DISKUSSIONSFRÅGOR

Vi förklarar deepfakes - fejkansikten
I veckan har vi pratat om något som heter deepfakes, det är videos där man
byter ut ansikten på folk. Förut behövde en datorexpert hålla på jättelänge
för att göra ett sådant klipp men nu har programmen blivit så bra att det bara
kan ta någon sekund innan man bytt ut människors ansikten. Det här med
deepfakes kan vara ett stort problem. Det kan till exempel vara att man byter
ut ansiktet på en mäktig ledare som plötsligt säger att man vill starta krig. Eller att ditt ansikte klistras in i ett pinsamt klipp. För att veta om ett klipp är
sant eller fejk gäller det att man är uppmärksam och är källkritisk.
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Hur skulle du känna om någon använde sig av ditt ansikte? Diskutera
Brukar du tro på allt du läser, varför/varför inte?
Hur brukar du tänka för att ta reda på om något är sant? Diskutera och
ge varandra tips
Har du sett deepfakes? Hur upptäckte du att det var fejk?

Duplantis slog nästan världsrekord
Den svenska stavhopparen Armand Duplantis tävlade i veckan sin första tävling för säsongen. Duplantis klarade 6 meter i andra försöket och vann därmed tävlingen. Men då la han upp ribban på världsrekordhöjden 6,17 och var
ruskigt nära att klara höjden, men han nuddade ribban med armen och ribban ramlade ner.
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•
•
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•

Vilken friidrottsgren skulle du vilja slå världsrekord i? Motivera
Duplantis missade ju världsrekordet, vad brukar du göra för att
komma igen när du är missnöjd med något? Diskutera
Man kan slå världsrekord i mängder av olika saker, vad skulle du vilja
slå världsrekord i om du får välja helt fritt? Motivera
Kom på några nya världsrekord som ni i klassen skulle kunna slå!
Har du någon speciell dröm eller mål som du gärna vill uppnå? Vad
kan man göra för att nå sina mål? Diskutera
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