Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola, 2020-12-11

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
1. Sverige har vunnit flera segrar i skidskytte den senaste veckan. Vad vet ni om skidskytte?
Hur kommer det sig att sporten har blivit så stor i Sverige, tror ni?
2. I Storbritannien har man börjat vaccinera mot coronavirus. Varför är det en nyhet i Sverige?
Vilka personer ska få vaccin först i Storbritannien?
3. Regeringen har gett svenskarna rekommendationer om hur de ska fira jul i år. Det blir ingen
vanlig jul, säger statsminister Stefan Löfvén. Vad menar han med det? Varför är det viktigt att ta
upp julfirande på en presskonferens?
4. Coronaviruset började spridas på en matmarknad i Wuhan för ett år sedan, i december 2019. Kina
stängde ner samhället för att stoppa smittan. Hur kom det sig att de så snabbt kunde göra det?
5. Vad berättar Wang i inslaget om hur hans liv har sett ut sedan viruset började spridas? Vad tycker
han om Kinas sätt att arbeta mot smittan?
6. Tror ni att det som anses normalt är samma sak idag som före coronaviruset? Ge exempel på
sådant som ni tror kommer att ha förändrats i samhället när pandemin är under kontroll.
7. I år ser Nobelfirandet annorlunda ut. Vad tror ni att pristagarna tänker om att de inte får uppleva
utdelning och fest på plats i Sverige? Kan ni hitta fördelar med det digitala firandet?
8. Nobelstiftelsen säger att det är extra viktigt att fira vetenskapen i år. Varför tycker de det, tror ni?

Mediesnacket
9. Vad tänker du om att Greta Thunberg var chefredaktör på DN för en dag?
10. Vilka risker finns det med att en aktivist får bestämma innehåll i en stor tidning?
11. Vilka fördelar finns det med att en aktivist får bestämma innehåll i en stor tidning?
12. Vad är det för skillnad mellan åsikt och fakta?
13. Hur tycker du att media ska rapportera om klimatet?
14. Vad skulle du ta upp om du jobbade på Lilla Aktuellt?
15. Vad tycker du verkar roligast med att jobba på Lilla Aktuellt?

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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