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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 samt 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. Flera idrottscuper ställs in även i år på grund av corona. En av dem är Gothia Cup. I vilken stad
brukar annars Gothia Cup spelas?
A. Västerås
B. Umeå
C. Göteborg
2. Rättegången mot polisen som stod anklagad för att ha orsakat George Floyds död är nu klar. Hur
föll domen?
A. Polisen blev fälld på alla åtalspunkter.
B. Polisen blev friad på alla åtalspunkter.
C. Polisen blev fälld på en av åtalspunkterna.
3. Efter att George Floyd dog så startade stora protester i USA och även globalt. Många protester
anordnades av en människorättsrörelse som startade 2013. Vad heter rörelsen?
A. Black Power
B. #MeToo
C. Black Lives Matter
4. En helikopter har för första gången flugit på planeten Mars. Varför var den flygningen så svår att
genomföra?
A. Mars har ett annorlunda lufttryck jämfört med jorden.
B. Man behövde manövrera helikoptern från ett extremt långt avstånd.
C. Gravitationen på Mars påverkas av ett svart hål i närheten.
5. EU har kommit överens om ett klimatmål. Hur mycket vill man att utsläppen av gasen koldioxid
ska minskas med till år 2030?
A. 25 %
B. 55 %
C. 35 %
6. Hur stor del av de utsläpp som vi människor orsakar kommer från tillverkning av kläder och skor?
A. 8 %
B. 10 %
C. 13 %
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7. Hur många kilo kläder slänger en genomsnittsperson i Sverige varje år?
A. åtta kilo
B. tretton kilo
C. tio kilo
8. Om du har sett fler avsnitt av Lilla Aktuellt under veckan så vet du att man pratat om att det nu är
många som får pollenallergi. Men vad är pollen?
A. protein
B. mjölksocker
C. frömjöl
9. Julia berättar i ett inslag att hon har blivit utsatt för rasism. Vilken av förklaringarna nedan är mest
korrekt för ordet rasism?
A. Att med mening skada någon annan fysiskt eller psykiskt.
B. När någon blir dåligt behandlad flera gånger av samma personer.
C. Intolerans mot olika grupper.
10. Vilken känd filmgala går av stapeln i helgen?
A. Golden Globe-galan
B. Oscarsgalan

C. Guldbaggegalan

11. Veckans kluring
I USA är det ett annat rättssystem än i Sverige och det finns många skillnader. Meningarna nedan
beskriver några av skillnaderna - men en av meningarna är falsk! Vilken?
A. I USA finns det en jury i nästan alla mål. I Sverige har man bara jury när det handlar om brott
mot tryckfriheten.
B. Det är vanligt att domare i USA har peruk, men det förekommer inte i Sverige.
C. I USA kan man bli utsläppt ur häktet i väntan på rättegång genom att betala borgen. Borgen
finns inte i Sverige.

Diskussionsfrågor
1. Ett av inslagen tar upp George Floyds fall. En person som är med i inslaget säger att det här domen
är början till en förändring. Varför är domen extra viktig för USA och vilken förändring hoppas
man få se och uppleva?
2. I inslaget om framtidens mode uppmärksammas att klädproduktion och konsumtion* hänger
ihop med klimat- och miljöpåverkan.
- På vilket sätt gör den det?
- Hur kan du själv minska din egen klädkonsumtion?
Använd följande ord i diskussionen: återbruka, återanvända, återvinna och donera.
(konsumtion* – förbruka, använda)
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3. Den tänkta europeiska superligan i herrfotboll möts av kritik. Ett exempel på sådan kritik är att

storlagen gör det här för att tjäna ännu mer pengar. Professionella fotbollsspelare tjänar enorma
mängder pengar i lön och sponsorintäkter. Det kan handla om hundratals miljoner, eller mer, för
en säsong.
- Tycker du att det är rimliga summor pengar? Motivera ditt svar.
- Dessa löner gäller endast herrfotboll. Varför är det så ojämlika löner för män och kvinnor inom
fotboll, tror du?

4. Nu blir fler och fler vaccinerade mot covid-19. Men i vilken ordning ska olika grupper prioriteras i
kön? I inslaget är det några som tycker att lärare ska vara en prioriterad grupp. Vad tycker du?
Rangordna fem grupper som bör prioriteras - eller få vänta med vaccin. Motivera dina val.
Frågor till Mediesnacket
•
•
•
•

Hur ofta tittar du på film? Var tittar du, på bio, på datorn eller på annat sätt?
Jämför upplevelsen att titta på en film med att titta på en tv-serie eller ett YouTube-klipp.
Vilken filmgenre är bäst enligt dig, och varför?
Beskriv en riktigt bra film du har sett och varför den är så bra.

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