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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 stänger gränsen mot Norge för att stoppa en muterad form av corona-virus.
Vad innebär muterad form? Varför är det så viktigt att försöka stoppa den muterade formen av
corona-virus från att sprida sig?
2. Den 26 januari firar den kvinnliga rösträtten i Sverige 100 år. Många av de som kämpade för
kvinnlig rösträtt blev motarbetade och hånade. Varför blev de det, tror ni?
3. Allmän rösträtt är avgörande i en demokrati. Vad innebär allmän rösträtt? Vad menas med halv
demokrati, som nämns i klippet?
4. Kulturskolor och idrottsträningar har fått starta igen. Hur kom det sig att de stängdes ner under
en tid? Vad tycker ni om att de här verksamheterna har fått starta igen?
5. Leis berättar om sin roll som skådespelare i kortfilmen Index. Vad handlar filmen om, tror ni?
Vad tyckte Leis om sin insats? Vad var roligt, och vad var svårt?
6. Har du sett någon av de filmer som nämndes i inslaget om Guldbaggegalan? Vilken?
7. Ett pris på galan går till bästa regi. Vad gör en regissör? På vilket sätt är den personen viktig för hur
en film blir, tror ni?
8. När en känd artist blev häktad för brott bestämde sig Sveriges Radio för att spela mindre av
artistens musik. Varför bestämde de sig för det, tror ni? Vad innebär det att häkta någon?
9. I inslaget ”vem tror jag att jag är” talar Lizette om att hon gärna vill göra ett DNA-test för att få
reda på mer om sin pappa. På vilket sätt kan ett DNA-test hjälpa henne med det?
10. Skulle du vilja göra ett DNA-test? Varför vill en del veta mer om varifrån de kommer, tror du?

Mediesnacket
11. Vad innebär det att bli blockad på sociala medier? Varför blev Donald Trump blockad?
12. Tycker du att det är bra att folk stängs av, eller borde det räcka med att ta bort det publicerade?
13. Vem borde bestämma om någon ska blockas från sociala medier?
14. Vilket socialt medium använder du mest?
15. Vad tänker du om att man får skriva nästan vad som helst i sociala medier?
16. Vilka regler borde finnas för vad man får skriva i sociala medier, tycker du?
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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