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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Frågor till innehållet i dagens sändning 

1. Nu får elever gå till Kulturskolan igen. Vad tycker eleverna i inslaget om det?  
2. Hur har man gjort det mer smittsäkert att vara på Kulturskolan? 
3. Varför är det viktigt för barn och unga att få gå på sina aktiviteter och sporter? 
4. Det har varit ett glaciärras i Indien. Vad vet ni om glaciärer? Hur kommer det sig att den här 

glaciären rasade, tror man? 
5. Riksrättsprocessen pågår i USA. Vad handlar den om? 
6. Skolmaten har förändrats under pandemin. Vad är det som har förändrats?  

Har ni märkt av den här förändringen? 
7. Varför är det en demokratisk insats att erbjuda alla elever skolmat?  
8. Alla elever i Sverige har inte sportlov samtidigt. Olika delar av landet är lediga olika veckor.  

Varför är det så, tror ni? 
9. Det ska bli snö och kyla på sportlovet berättar meteorologen Tora. Vad gör en meteorolog? 

Varför är det ett viktigt jobb? 
10. Oscar Zia säger att det är viktigt att man får älska den man vill. Varför kan det vara svårt ibland?  
11. I sin låt ”Human” vill Oscar Zia föra fram ett budskap. Vilket är budskapet?  
12. På vilket sätt påverkades han själv av det som han sjöng om i melodifestivalen? 

Mediesnacket 

13. Hur tror du att vi påverkas av reklam? 
14. Har du sett reklam inför alla hjärtans dag? Vad innehöll den reklamen? 
15. Tror du att dagar som till exempel alla hjärtans dag skulle ha varit lika stora utan reklam och 

påverkan från media? 
16. Ska man fira alla hjärtans dag? Hur ska man i så fall fira den dagen, tycker du? 

 
 

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.  


