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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyheter i dagens sändning 

• Stora bränder i Kalifornien 

• Besöksförbudet hävs på äldreboenden 

• Arvids pappa har jobbat hårt med coronapatienter 

• Otäckt klipp florerar på Tiktok – barnpsykolog tipsar om hur man kan tänka om man stöter på 

sådant 

• Ny streamingtjänst i Sverige 

• Filmen Mulan får kritik 

• Snart presidentval i USA 

• Mediesnacket: Vad betyder censur? 

 

Disksussionsfrågor om "Mediesnacket" 

• Har du hört om att filmen Mulan har fått kritik? 

• Vad tänker du om kritiken som filmen fått? 

• Spelar det någon roll att filmen fått kritik? Vill du ändå se filmen? Motivera ditt svar. 

• Visste du vad censur var?  

• Vad tänker du om att medier inte får prata om vad de vill på flera platser i världen? Diskutera 
tillsammans. 

• Hur tror du att censur kan påverka människor och det de tycker? Diskutera tillsammans. 

• Vad tänker du om att politiker lägger sig i det som medier berättar om? Diskutera tillsammans. 
 

Lilla Aktuellt Skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 
10.00 på webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser 
och vänder sig särskilt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet.  
  
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programpunkten 
“Mediesnacket”. Klipp och annat material om programmet finns på webben www.urplay.se  
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Handledningen är skriven av Malin Andersson 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. 
När lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten 
iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du 
behöver av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till 
eleverna i en elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när 
du använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har 
upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är 
så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller 
vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 


