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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. En vulkan på ön La Palma har fått ett utbrott. Till vilken ögrupp hör La Palma?
A. Balearerna
B. Kanarieöarna
C. Maldiverna

2. Nu släpps rekommendationerna för corona. Släpps de för alla?
A. Nej, inte för ovaccinerade över 18 år.
B. Nej, inte för barn under 12 år.
C. Ja.
3. Nu har regeringen kommit med ett förslag på budget för nästa år. Vad betyder ordet budget?
A. En beräkning i förväg av alla inkomster och utgifter under en viss tid
B. Bankernas vinst
C. En sammanslagning av alla skatter
4. Är budgeten beslutad nu, när finansministern har gått sin promenad?
A. Ja, direkt efter promenaden.
B. Nej, riksdagen måste godkänna den först.
C. Nej, inte förrän efter riksdagsvalet nästa år.
5. Eftersom det var så jämnt mellan partierna efter förra riksdagsvalet, så var det svårt att bilda
regering. Till slut kom fyra partier överens och skrev ett avtal. Vad hette avtalet?
A. Regeringsavtalet
B. Januariavtalet
C. Parisavtalet
6. Om någon delar en bild på en person i en utsatt situation är det ett brott som heter olaga
integritetsintrång. Men vem är det som begår brottet?
A. Den som först lägger upp bilden på nätet.
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B. Den som äger sidan där bilden läggs ut.
C. Både den som lägger upp bilden och alla som sprider bilden vidare.
7. Om någon skickar en oönskad nakenbild till någon, vilket brott begår den personen då?
A. Dataintrång
B. Kränkande fotografering
C. Sexuellt ofredande
8. Vad ska du göra om du blir utsatt på nätet? Det kan handla om bilder, hat och hot, till exempel.
Flera alternativ kan vara rätt.
A. Stoppa kontakten.
B. Skärmdumpa, radera inte.
C. Berätta för en vuxen.
D. Polisanmäl.
9. I dagens program möter vi barn som just kommit till Sverige från Afghanistan. Varför har de
kommit hit?
A. Deras föräldrar har fått arbete i Sverige.
B. Deras föräldrar har samarbetat med Sverige tidigare.
C. De hade släkt här i Sverige.
10. De som nu har kommit hit till Sverige får stanna här så länge de vill – de har fått permanent
uppehållstillstånd. Vem är det som bestämmer om, och hur länge, någon som kommer till Sverige
får stanna?
A. Migrationsverket
C. Justitiedepartementet
C. Tingsrätten
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Diskussionsfrågor
1. Vet du hur du skulle göra om du blir kontaktad av någon okänd eller får konstiga bilder på nätet?
Diskutera tillsammans hur man kan göra när obekväma bilder, kommentarer, kontaktförfrågningar eller
annat dyker upp.
2. En hemlighet kan vara bra eller dålig. Det kan både vara din egen hemlighet eller en hemlighet någon
annan delat med dig.
- Ge exempel på vad du tycker är en bra hemlighet och vad som är en dålig hemlighet.
- Hur kan det kännas i kroppen att veta en dålig hemlighet?
3. I inslaget om barnen från Afghanistan berättar en av pojkarna att han har fått nya kompisar genom att
spela fotboll.
- Prata med en klasskamrat om hur du skulle göra för att träffa kompisar om du kom ny till ett land
eller en stad.
- Prata också om hur du själv skulle kunna göra för att få någon som är ny att känna sig välkommen.
- På vilka olika sätt kan du kommunicera med en ny klasskamrat även om ni inte pratar samma
språk?

Mediesnacket
• Spelar du dator/tv/online-spel? Hur mycket tid lägger du på spel varje dag?
• Har du några regler hemma för hur mycket du får spela?
• Tycker du att det är bra eller dåligt att ha regler om speltid? Motivera ditt svar.
• Vad tycker du om den nya regeln som införts i Kina?

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