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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. Nu tas corona-restriktionerna bort. Men finns det fortfarande en maxgräns för hur många man
kan vara på större evenemang?
A. Ja, det får inte vara fler än 500 personer samlade.
B. Ja, det får inte vara fler än 1000 personer samlade.
C. Nej, det är fritt fram att gå på evenemang helt utan någon gräns.
2. Vissa rekommendationer vill gärna Folkhälsomyndigheten att vi fortsätter att följa. Vilka
stämmer? (Flera kan vara rätt.)
A. Att tvätta händerna.
B. Att hålla avstånd på bussar och tåg.
C. Att stanna hemma om man är sjuk.
3. I veckan har det skett ett allvarligt sprängdåd. I vilken stad skedde det?
A. Göteborg
B. Götene
C. Stockholm
4. Det finns svenska skolor i flera andra länder än i Sverige. I inslaget berättas om en svensk skola
som ligger i staden Nairobi. Vilket land är det huvudstad i?
A. Nigeria
B. Kenya
C. Vietnam
5. Nairobi är en stor stad. Hur många människor ungefär tror du bor i Nairobi?
A. 1 miljon
B. 10 miljoner
C. 4 miljoner
6. Vad äter en pescetarian inte?
A. kött
B. fisk
C. skaldjur
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7. I ett inslag får vi höra om en myndighet som bland annat ger rekommendationer om kost och
näringsriktig mat. Vilken myndighet är det?
A. Folkhälsomyndigheten B. Kostnäringsverket
C. Livsmedelsverket
8. Hur ser trenden ut i Sverige vad gäller köttätande?
A. Vi äter mer kött.
B. Vi äter mindre kött.
C. Vi äter lika mycket kött som tidigare.
9. Nu har en person sagt ja till att kandidera som Socialdemokraternas nya partiledare efter Stefan
Löfven. Vem är det?
A. Morgan Johansson
B. Magdalena Andersson
C. Margot Wallström
10. Vad jobbar den personen med idag?
A. Hen är utbildningsminister.
B. Hen är utrikesminister.
C. Hen är finansminister.
11. Vilket av orden beskriver bäst vad en algoritm är?
A. en filterbubbla
B. en sökmotor
C. en instruktion
12. Veckans kluring
Inte så långt ifrån Nairobi ligger Afrikas högsta berg. Vad heter det?
A. Kilimanjaro
B. Mount Everest
C. K2

Diskussionsfrågor
A. Äter du kött? Skulle du kunna tänka dig att sluta med det? Vad skulle kunna få dig att sluta i så
fall? Vad tror du att du skulle sakna mest?
B. Skulle du vilja gå på den svenska skolan i Nairobi? Varför/varför inte? Om du jämför den skolan
med din egen, vad är likt och vad är olikt?
C. Nu tas alla coronaregler bort. Finns det någon coronaregel som du kommer sakna?
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Mediesnacket
Fundera tillsammans.
•
•
•
•

Försök beskriv vad en algoritm är med egna ord.
Vem är det som skapar algoritmerna på nätet?
Varför vill företag påverka algoritmer, till exempel i sociala medier?
Vad finns det för risker med algoritmer?

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