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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyheter i dagens sändning 

• Preem stoppar utbyggnaden av fabriken i Lysekil 

• Anders Tegnell gästar studion och svarar på tittarnas frågor om coronapandemin 

• Vi besöker en skola för att se hur det går att hålla avstånd till varandra 

• Nu får även killar vaccin mot HPV 

• Efter första presidentkandidats-debatten: vad vill de olika partierna i USA? 

• Mediesnacket: Vad är en presskonferens? 

 

Disksussionsfrågor om "Mediesnacket" 

• Vet du vad en presskonferens är? 

• Har du tittat på en presskonferens någon gång? 

• Varför tror du att presskonferenser finns? Diskutera tillsammans. 

• Vilken presskonferens är mest intressant: om sport, om artister eller om politik? 

• Skulle du vilja ställa någon fråga på en presskonferens? Vem skulle du vilja intervjua, och vilken 

fråga skulle du ställa? Diskutera tillsammans. 

• Vad tycker du är svårast - att ställa bra frågor, eller att svara på frågor? 

• Tycker du att du förstår när till exempel Folkhälsomyndigheten eller politiker pratar i medier? 

 

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). 


