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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

Nyhetsquiz
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.
1. Vad är ordet för ”challenge” på svenska?
A. jämförelse
B. tävling

C. utmaning

2. Det har rapporterats om en challenge att tafsa en viss dag. Men fanns det verkligen en sådan
utmaning från början, eller är det ett rykte? Det verkar väldigt oklart. Men vad betyder egentligen
ordet tafsa?
A. Att ta på någon mot den personens vilja.
B. Att visa sitt kön för någon utan att den personen vill det, ibland genom att skicka en bild.
C. Att knuffas eller slåss.
3. Att tafsa är olagligt. Vilket brott gör man sig skyldig till om man tafsar?
A. sexuellt ofredande
B. häleri
C. misshandel
4. Inom islam fastar vuxna människor under en månad medan solen är uppe. Vad heter den
månaden?
A. hajj
B. id al-fitr
C. ramadan
5. Vad heter islams heliga skrift?
A. Tanakh
B. Koranen

C. Veda

6. Sveriges herrlandslag i curling är framgångsrika. Hur många VM-guld i rad har de fått?
A. tre
B. fem
C. sju
7. Det brittiska kungahusets prins Philip har dött. Vem var han gift med?
A. Viktoria
B. Elizabeth I
C. Elizabeth II
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8. Vad kallas styrelseskicket i ett land som har en kung eller drottning som statschef?
A. monarki
B. republik
C. förbundsstat
9. Vad betyder yttrandefrihet?
A. Att man fritt får säga vad man tycker.
B. Att man fritt får röra sig utomhus i skog och mark.
C. Att man har rösträtt i allmänna val.
10. Yttrandefrihet är en rättighet som skyddas av Sveriges allra viktigaste lagar. Vad heter de?
A. riksdagen
B. grundlagar
C. hovrätten
11. Det har varit protester och demonstrationer på sista tiden som har med pandemin att göra.
Vad protesterar man emot?
A. Att vaccinationerna tar så lång tid.
B. Restriktionerna, alltså att det är saker som är förbjudna eller omöjliga att göra idag.
C. Att så många är sjuka.
12. Polisen stoppade demonstrationerna eftersom man inte får samlas så många på en plats. Hur
många får samlas vid en allmän sammankomst, både utomhus och inomhus?
A. fyra
B. åtta
C. tolv
Diskussionsfrågor
1. Ett av inslagen tar upp begreppet challenge.
Hade du hört talas om den sortens utmaningar innan du såg inslaget?
Vilka risker kan det finnas med att utmana varandra i en challenge? Finns det bra och dåliga
challenges? Ge exempel!
2. I ett av inslagen är det många människor som är ute och demonstrerar. Men det är förbjudet just

nu enligt den tillfälliga pandemilagen. Samtidigt har vi ju yttrandefrihet och demonstrationsfrihet
i Sverige, så just nu får vi uttrycka våra åsikter på andra sätt. Kan ni komma på några sätt som
fungerar under pandemin?

3. Vi hör i inslaget att det finns de som har tröttnat på restriktionerna under pandemin. Ge exempel

på några av de restriktioner vi har idag. Hur gör ni själva för att hålla i och hålla ut med dessa
restriktioner?

4. Användningen av skönhetsfilter till bilder som publiceras på sociala medier har ökat. Vad tycker

du är dåligt, bra, roligt, upprörande eller irriterande med dessa skönhetsfilter? Använder du dig
själv av dem? Motivera ditt svar.

5. I inslaget om skönhetsfilter pratar man om att ”få vara sig själv”. Vad innebär det att vara sig själv?
I vilka situationer är det lätt att vara den du vill vara, och när kan det vara svårt?
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Frågor till Mediesnacket
•

Vad är en konspirationsteori?

•

Har du hört talas om några konspirationsteorier?

•

Vem tror på konspirationsteorier och varför?

•

Hur brukar du kontrollera om något är sant eller inte?

Facit: 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6A, 7C, 8A, 9A, 10B, 11B, 12B
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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