Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola, 2021-01-22

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. Det fanns en stor vinnare på årets idrottsgala. Vem var det? Vilka priser fick idrottaren?
Vilken överraskning bjöd idrottaren på och varför blev det så uppskattat?
2. I onsdags svors Joe Biden in som USA:s 46:e president. Men mycket var annorlunda mot hur det
brukar vara vid en installation av en ny president. Ge exempel på några ovanliga saker vid årets
installation. Varför blev det så, tror ni?
3. Vid en skoterolycka utanför Sundsvall dog två tonåringar. Vad var det som hände?
4. I klippet om skoterolyckan får ni tre tips som kan öka säkerheten vid sådana här situationer.
Vilka är tipsen?
5. I ett klipp får elever öva sig i att ha distansundervisning. Hur skulle ni behöva förbereda er inför
att gå i skola på distans? Vad skulle vara svårt? Finns det fördelar med att studera på distans?
6. Över fem miljoner människor i Sverige vaccinerades mot svininfluensan 2009. Ungefär 400 av
dem fick narkolepsi som en biverkning av vaccinet. Vad berättar Sindy om sjukdomen i klippet?
7. I klippet nämns också några andra vanliga vaccin. Vilka sjukdomar skyddar de mot? Känner ni till
fler vaccin än de som nämns?

Mediesnacket
8. Det finns personer som tror att det var valfusk i USA. Varför tror de det?
9. Vad tänker du om att Donald Trump säger att det var valfusk?
10. Varför pratar Donald Trump om valfusk, tror du?
11. Hur tror du att det Donald Trump säger påverkar de som röstade på honom?
12. Varför lyssnar en del personer inte på domstolarna när de säger att det inte alls var valfusk?
13. Hur stoppar man falsk information från att spridas?

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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