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Nyheter i dagens sändning 

1. USA har gått till val, men det tar tid innan vi får veta vem som blir president. Hela världen är 
intresserad och följer nyheter om valet. Varför är det så? Varför är ett val i Sverige inte lika 
intressant för resten av världen?  

2. Vilka medier för nyheter känner ni till och vilka använder ni er av för att hitta nyheter om USA-
valet? Väljer ni bort vissa medier när ni söker information? Berätta varför. 

3. Det har skett flera terrorattacker i Europa de senaste veckorna. Förklara vad ordet terror betyder. 
Vad vill terroristerna uppnå genom dessa attacker? 

4. Coronasmittan ökar i Sverige, och nu måste elever på vissa skolor ha distansundervisning för att 
minska smittspridningen. Vad innebär distansundervisning? På vilket sätt kan 
distansundervisningen minska smittan?  

5. Zlatan gör succé i laget Milan i Italien. Men han har spelat i flera olika lag. Vilka andra lag har han 
spelat i, och i vilka länder finns de? Vad innebär det att göra en cykelspark som Zlatan gjorde?  

Mediesnacket 

6. Förra veckan handlade nyheterna mycket om invigningen av Guldbron i Stockholm. Tycker du 
att det är en viktig nyhet?  

7. Räkna upp tio nyheter som du har hört den här veckan. Var utspelar sig dessa nyheter?  
I din hemort? I en storstad nära dig? Utomlands?  

8. Hur väljer journalister ut de nyheter som ska visas i media? 
9. Vilken typ av nyheter tycker du är mest intressanta? 

 
 
 

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 

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.  


