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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 faktafrågor och diskussionfrågor som
är kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”. Programmen och annat material
hittar du på urplay.se/lilla

CORONASPECIAL
Denna vecka handlar quizfrågorna inte bara om det som tas upp i programmet, utan även lite mer allmänt
om corona.

Nyhetsquiz
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.
1. Vem är det som håller koll på statistiken om corona i Sverige?
A. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
B. Folkhälsomyndigheten, FHM
C. Skatteverket
2. Varför heter det coronavirus? Corona är latin, men vad betyder ordet?
A. smitta
B. krona
C. sjukdom
3. Sveriges utbildningsminister intervjuas i dagens program. Vad heter utbildningsministern?
A. Anders Tegnell
B. Lena Hallengren
C. Anna Ekström
4. Nu visar flera rapporter att barn mår sämre under pandemin. Vilka av nedanstående aktörer
bevakar barns rättigheter och undersöker hur de mår? Det finns två alternativ som är rätt.
A. Bris
B. Rädda barnen
C. WWF
5. Sverige har infört restriktioner för att begränsa smittan. Vilket alternativ är exempel på en
restriktion?
A. distansering
B. permittering
C. vaccinering
6. Om Sverige har gjort tillräckligt mycket för att begränsa smittan - ja, det är en fråga som många
diskuterar. Men det är först när pandemin är över som vi kan se tillbaka och veta exakt hur det
blev. Vilket av orden betyder att analysera hur det blev?
A. utrymma
B. utvärdera
C. utöva
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7. I vilken stad bröt corona ut först?
A. Beijing

B. Shanghai

C. Wuhan

8. Du har säkert hört båda orden epidemi och pandemi. Men vad är det för skillnad mellan dem?
A. Epidemi är spridning av en allvarligare sjukdom än en pandemi.
B. En pandemi är bara spridd i ett visst område. En epidemi är spridd i flera världsdelar.
C. En epidemi är bara spridd i ett visst område. En pandemi är spridd i flera världsdelar
9. Vaccin mot just corona togs fram snabbt, men vaccin i sig är inget nytt. Det har funnits länge.
Vilket årtal tror du att vaccinet uppfanns?
A. 1796
B. 1896
C. 1996
10. Veckans kluring
Här är statistik från Folkhälsomyndigheten om hur många som har blivit vaccinerade i Sverige
fram till och med vecka 9. Hur många procent av de över 80 år har fått två doser av vaccinet? (Du
kan förstora bilden så att du kan läsa siffrorna bättre.)
A. 40 %
B. 12 %
C. 26 %
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Diskussionsfrågor
•

Unga personers liv har förändrats under pandemin. Många mår sämre. Ibland syns det inte på en
person att den mår dåligt. Ett sätt att vara en god klasskamrat och kompis är att bidra till att alla
känner sig sedda. Tipsa varandra om hur ni kan vara en extra bra kompis under denna tid!

•

Pandemin har medfört samhällsförändringar. Vad är en samhällsförändring? Vilka
samhällsförändringar kommer ni tillsammans på i klassen?

•

En viktig del alla måste förhålla sig till i pandemin är att hålla avstånd till varandra. I inslaget
uppmärksammas att det kan vara svårt att hålla avstånd på en skola. När kan det vara svårt att
hålla avstånd på er skola? När är det lättare? Hur kan ni påminna varandra om att hålla avstånd?
Vad kan man till exempel säga, på ett schyst sätt, när en kompis kommer alltför nära?

•

Det är mycket diskussioner om hur Sverige ska agera på bästa sätt för att minska
smittsprodningen. Det finns många olika åsikter. Varför är det så? Hur kommer det sig att det
inte bara finns ett rätt sätt?

Arbeta vidare
•

Coronapandemin har förändrat livet i Sverige och världen. Den har även påverkat ord i språket,
till exempel coronahälsning. Ord som karantän använder vi också mer än tidigare. Vilka ord och
begrepp använder ni mer sedan år 2020? Försök göra en ordlista tillsammans.

•

Coronapandemin har fört med sig nya beteenden för att minska smittspridningen, till exempel så
flyger vi mindre, vi tar inte i hand när vi hälsar, vi går inte till skola och jobb när vi är förkylda, vi
har digitala möten och vi åker kollektivt mer sällan. Vilka beteenden tror ni att vi kommer
fortsätta med även efter pandemin? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med dessa
beteenden? Motivera era val.

(Vill du hjälpa oss att utvärdera våra quiz? Här finns en länk till en enkät. Tusen tack!)

Facit: 1B, 2B, 3C, 4A+B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9A, 10C
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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