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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Frågor till innehållet i dagens sändning 

1. Vad är det som har orsakat protesterna i Ryssland? Vad vill de som protesterar uppnå?  
2. Aleksej Navalnyj har avslöjat korruption, säger man i inslaget. Vad menas med korruption? 
3. Navalnyj är oppositionspolitiker. Vad innebär det?   
4. Hur ser de ryska politikerna på Navalnyj? Hur ser en stor del av det ryska folket på Navalnyj?  
5. I Myanmar, som ligger i Asien, har en militärkupp genomförts. Vad är en militärkupp? 
6. Det finns flera förklaringar till varför det blev militärkupp. Vad säger militären i landet att orsaken till 

kuppen var? Och vad säger man i nyhetsinslaget? 
7. Förklara begreppet grooming. 
8. Hur kan man göra för att vara säker på internet?  
9. Diskutera: Varför är det viktigt att anmäla brott? 
10. Vad menas med ”Stopp min kropp”? Vid vilka tillfällen kan det uttrycket behöva användas?  
11. Det är samernas nationaldag på lördag. Samerna är ett urfolk och dessutom en nationell 

minoritetsgrupp. Det finns fem nationella minoriteter: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och 
judar. Diskutera: Är en nationaldag och dess firande viktigare för en minoritetsgrupp, tror ni?  

12. Är Sveriges nationaldag viktig för er? Varför, varför inte? 
13. Flickan i inslaget har ett hål i gommen. Varför då?  
14. Över 90 000 operationer blev inställda eller sköts upp år 2020. Varför då? 
15. Att prioritera en sak betyder att man väljer den först eller tycker att den är viktigast. Hur tänker ni 

kring sjukvårdens prioriteringar år 2020? Vad var rätt eller fel med dessa prioriteringar, tycker ni?  

Mediesnacket 

• Vad tänker ni om det Disney valt att göra med vissa gamla filmer? 
• Fundera enskilt vad ni tycker att man ska göra med gamla filmer eller böcker som innehåller saker som 

vi idag tycker är rasistiska eller nedlåtande på olika sätt. Diskutera därefter i grupp:  
Vilka argument kan det finnas för varför det är bra att ta bort eller ändra i böcker och filmer? Och 
vilka argument kan det finnas för varför det inte är bra att ta bort och ändra i böcker och filmer? 
 

 

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.  


