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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 hittar du på urplay.se/lilla
Nyhetsquiz
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.
1. I år ska Eurovision Song Contest få ha publik, fast med många säkerhetsåtgärder. Vilket land
anordnar tävlingen?
A. Belgien
B. Tyskland
C. Nederländerna
2. Sverige kommer inte hinna ge vaccin till alla vuxna innan midsommar, som planen var tidigare.
Varför har det målet skjutits fram två månader?
A. Det har inte kommit tillräckligt med vaccin till Sverige.
B. Det finns inte tillräckligt med sjukvårdspersonal som kan ge vaccin.
C. Det blir för dyrt.
3. I reportaget om vaccin intervjuas Sveriges socialminister. Vad heter hon?
A. Amanda Lind
B. Lena Hallengren
C. Magdalena Andersson
4. Det pågår en mycket omtalad rättegång i USA nu om en man som dog i Minneapolis. Vad heter
mannen som rättegången handlar om?
A. Goerge W. Bush
B. George Floyd
C. George Lucas
5. 2020 var ett rekordår för bokförsäljning i Sverige. Varför då?
A. Det såldes fler böcker än tidigare år.
B. Det såldes färre böcker än tidigare år.
C. Det såldes fler faktaböcker än någonsin.
6. Hur länge har det varit krig i landet Jemen?
A. 1 år
B. 3 år

C. 6 år
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7. I Jemen är det två sidor som krigar - regeringsstyrkor mot Huthirebeller. Men vad betyder
egentligen ordet rebell?
A. En person som gör uppror, ibland med vapen.
B. En person som vägrar använda vapen.
C. En soldat i ett lands armé.
8. Hur många barn i Jemen kan inte gå i skola alls på grund av kriget?
A. 100 000
B. 500 000
C. 5 000 000
9. Vad heter det FN-organ som arbetar för barns rättigheter i hela världen?
A. UNHCR
B. UNICEF
C. WFP
10. Veckans kluring.
Det pågår många krig och konflikter i världen, men det har faktiskt blivit mycket bättre. Antalet
krig och människor som har dött i krig har minskat kraftigt sedan 1990-talet, visar FN-rapporten
Human Security Report. Gissa med hur många procent det har minskat.
A. 5 procent
B. 20 procent
C. 40 procent

Diskussionsfrågor
•

•

•

Peter Gärdenfors som är kognitionsvetare pratar om att fördelarna med en textbok är att man kan
läsa i sin egen takt, gå tillbaka om man missar något och att man lär sig fler ord och övar fantasin.
o Vad föredrar du, tryckt bok eller ljudbok? Varför?
Vilket jobb skulle du vilja ha i framtiden?
o Vilka är fördelarna och nackdelarna med det yrket tror du?
o Vad behöver man kunna i yrket?
o Hur kan man veta vilka jobb som finns, hur tar man reda på det?
Hur kändes det att se på inslaget om Jemen? Vad tänkte och kände du om hur hur barnen har det,
om skottlossningen och om hur skolan såg ut?

Fördjupning
• Ta reda på mer om vad som hänt i USA efter händelsen med mannen som dog i samband med ett
polisingripande förra året.
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Frågor till Mediesnacket
•
•
•
•

•

Sammanfatta vad "medieskugga" innebär.
Vad tänker du om att nyheter från vissa delar av världen inte syns lika ofta som andra?
Vilka problem tror du att medieskugga kan leda till?
Vad blir en nyhet? När journalister väljer ut vad de vill rapportera om brukar man säga att de
nyhetsvärderar. De väljer då ut nyheter utifrån olika kriterier (villkor). Sök efter nyhetsvärdering
på Statens Medieråd. Där hittar du en lista på olika kriterier för nyhetsvärdering. Prata om dessa
tillsammans och diskutera vilka kriterier som ni tycker är viktigast.
Fundera på vilka nyheter du nåtts av under veckan som gått. Vilka länder kommer nyheterna
ifrån? Och från vilka delar av Sverige? Varför tror du att just dessa nyheter blivit stora utifrån
nyhetsvärderingens kriterier?

Facit: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C
Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges.
Arbetsbladet får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.
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