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Nyheter i dagens sändning 

1. Nya råd för corona och barn presenterades i veckan. Vad är det som har bestämts?  
2. Utbildningsministern säger att barn som sitter i karantän kommer att få hemuppgifter istället för 

det arbete som de skulle ha gjort i skolan. Hur ska en bra hemuppgift vara, för att man ska kunna 
göra den på egen hand?  

3. Bragdguldet gick i år till den 21-årige stavhopparen Armand Duplantis. Vad innebär att utföra en 
bragd? Varför fick just Armand Duplantis priset i år? Vilka fler idrottspriser känner ni till? 

4. Många spelar Among us, och i inslaget får vi se hur en klass tar med sig spelet ut på skolgården. 
Vad är det som gör att vissa spel blir så här populära? Vilka andra spel kan man spela utomhus? 

5. Influencer Therése Lindgren pratar om psykisk ohälsa. Varför skriver så många till henne?  
Vilka organisationer kan man kontakta om man mår dåligt? Vilka personer finns på skolan som 
kan hjälpa? 

6. Det finns olika åsikter om religiösa friskolor. Vilka argument för och emot religiösa friskolor hör 
ni i programmet?  Vilka för- och nackdelar kan ni själva se med religiösa friskolor?  
 

Mediesnacket 

7. Vad är cookies?  
8. Hur kan du veta vilka cookies du har på din dator? 
9. Har du rensat cookies någon gång? Varför behövde du göra det? 
10. Hur används den information som cookies samlar in? 
11. Vilka risker kan finnas med cookies? 
12. Vad kan hända om du blockerar alla cookies i din webbläsare? 

 
 

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.  


