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Nyheter i dagens sändning 

1. USA-valet är avgjort, men det tar tid att räkna alla röster. Ändå vet man vem som blev president. 
Hur fick du veta vem som vann? Vad vet du om den nye presidenten? 

2. Nu behövs ännu fler regler och restriktioner för att stoppa spridningen av coronaviruset.  
Vad har förändrats sedan förra veckan?  

3. Flera läkemedelsföretag forskar för att hitta ett fungerande vaccin mot coronaviruset (covid-19). 
Varför är det så viktigt att hitta ett vaccin som fungerar?  

4. Ett läkemedelsföretag berättade i veckan att de är nära ett färdigt vaccin. Det blev en stor nyhet. 
Bland annat så tog ekonomin ett skutt uppåt. Varför blev det här en stor ekonomisk nyhet? 

5. Kriminella gäng utnyttjar barn till att begå brott. Varför använder gängen barn till sådana 
ärenden? Vilka råd får unga som hamnat i en sådan situation?  

6. En ny undersökning visar att många barn får veckopeng. Är det viktigt att ha egna pengar? Vad 
använder barn sin veckopeng till? Tror du att man använder pengarna till andra saker i 
coronatider än vad man gör annars?  

Mediesnacket 

7. Vad är satir? Har du sett någon satir? 
8. Varför finns satir? 
9. Varför blir en del så arga av satir? Kan du förstå ilskan? Motivera ditt svar. 
10. Tycker du att någon satir är rolig? Finns det sådant man inte får skämta om? 
11. Vad är det för skillnad på satir och mobbning? 

 
 

 

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.  


