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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA
Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på
webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig
primärt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av
diskussionfrågor som är kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”.
Programmen och annat material hittar du på urplay.se/lilla

Nyheter i dagens sändning
Smittspridningen av coronaviruset ökar
Under pandemin är Folkhälsomyndighetens uppdrag bland annat att informera om coronaviruset.
Vi behöver följa råden från Folkhälsomyndigheten för att smittspridningen ska minska.
1. Vilka råd ger de oss?
2. Vad innebär det för samhället när smittspridningen ökar?
3. Vad slarvar personer som inte följer råden med, tror du?
EU-parlamentet diskuterar namn på vegetarisk mat
1. Varför vill man inte att vegetariska produkter ska få heta burgare eller korv?
2. Minns du något mer som hade tagits upp på det här mötet i EU-parlamentet? Berätta!
(ledtråd: jordbruk)
Veckans klass jobbar med sex- och samlevnadsundervisning
Regeringen har bestämt att sexualundervisningen ska stärkas i skolan.
1. Hur skulle sex- och samlevnadsundervisningen kunna stärkas på just er skola?
2. Vad innebär det att ha kunskap om relationer och samlevnad?
Så funkar valet i USA
1. Vilka är de två presidentkandidaterna i USA och vad heter deras partier?
2. Varför behöver vi i Sverige bry oss om hur det går i det amerikanska valet?
Eleverna nominerar sina favorittränare
1. Hur ska en bra tränare vara, tycker ni?
2. Varför är det viktigt att röra på sig?
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Höstlov eller läslov – vi pratar läsning
Nu för tiden finns det mängder av saker som konkurrerar med läsningen.
1. Nämn några av de saker som unga lägger mycket tid på idag.
2. Varför är det bra att läsa böcker?

Mediesnacket
1. År 2016 fick ungefär 60 % av alla vuxna amerikaner sina nyheter från sociala medier. Vilka
positiva och negativa saker finns med att få sina nyheter från sociala medier?
2. Går det att kontrollera om nyheter på sociala medier är sanna eller falska? Berätta hur.

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt
anges. Handledningen får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.
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