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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

Nyheter i dagens sändning 

1. På lärargalan korades bland annat årets mellanstadielärare. Varför finns sådana här galor för lärare, 
tror ni? Vad kännetecknar en bra lärare?  

2. Om en månad kan det finnas ett vaccin mot corona i Sverige. Varför behövs ett sådant och hur 
fungerar det? Ge exempel på sjukdomar som var farliga förr, men som nu nästan utrotats med 
hjälp av vaccin.  

3. ”Black week” är igång, och i år handlar många fler än vanligt på nätet. Vilka skillnader finns det 
mellan handling i fysiska butiker och näthandling? Vad är svårt att nätshoppa, och vad är lätt? 
Vilka åldersgrupper näthandlar mest, tror ni? 

4. Snart börjar julkalendern. Vad är egentligen en julkalender? Varför har det blivit tradition att visa 
julkalender i tv? Vilka julkalendrar minns ni? 

5. På en skola i Göteborg har man minskat matsvinnet genom att låta elever fotografera sin mat. Hur 
fungerar detta? Varför slänger så många elever mat? Vilka maträtter slängs mest, tror ni? Hur 
skulle man kunna minska matsvinn på er skola? Ge förslag.  

6. Det är oroligt i Etiopien. Vad säger barnen i inslaget om det som händer?  
Var ligger Etiopien? Vilka grannländer har landet? Vet ni något mer om Etiopien?  

Mediesnacket 

7. Vad gör en utrikeskorrespondent? Hur tror du att det är att jobba som utrikeskorrespondent? 
Vad skulle vara roligt/svårt? 

8. Är du mest intresserad av inrikes- eller utrikesnyheter?  
9. Vilket land skulle du vilja höra mer nyheter om?  
10. Vad tänker du om att vissa länder ligger i ”medieskugga”; att vi nästan aldrig hör nyheter om dem? 

Ge exempel på länder som nästan aldrig tas upp i nyheterna.  
 

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.  


