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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 har covid-19-vaccineringen av barn från 12 år startat. Vilken region är först ut i landet med
vaccineringen?
A. Västra Götalandsregionen
B. Region Stockholm
C. Region Norrbotten
2. I veckans program tar man upp biverkningar för vaccin mot covid-19. Vad betyder ordet
biverkning?
A. en extra stark effekt
B. en oönskad effekt
C. att vaccinet inte har så stor effekt som man önskar
3. Nobelpriset anses av många som ett väldigt fint pris. Men varför heter det just Nobelpriset?
A. Det är uppkallat efter den man som uppfann dynamiten och som instiftade priset.
B. Eftersom vinnarna anses vara extra kloka och nobla.
C. Eftersom det delas ut på Nobelmuseet.
4. Två av nobelpristagarna i fysik har upptäckt något som är till stor nytta inom ett särskilt

forskningsområde. Vilket?
A. klimatet
B. genteknik
C. atomfysik
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5. Nobelpriset i medicin handlar i år om hur våra hjärnor tolkar beröring och
temperaturförändringar. Forskarna har då studerat sensorer. Vad betyder ordet sensor?
A. avkännare
B. upplevelse
C. smärta
6. Från vilken årskurs är det nu frivilligt för skolor att sätta betyg?
A. åk 6
B. åk 7
C. åk 4
7. Ett inslag handlar om Stoby skola utanför Hässleholm. I vilket landskap ligger Hässleholm?
A. Blekinge
B. Småland
C. Skåne
8. Det var en explosion i ett bostadshus i Göteborg förra veckan. Många var tvungna att snabbt
lämna sina hem på grund av det. Familjen i inslaget har ännu inte kunnat flytta tillbaka. Varför
då?
A. El, värme och vatten funkar ännu inte i huset.
B. Det brinner fortfarande lite grann i huset.
C. Polisen letar fortfarande efter gärningsmannen i huset.
9. I veckan låg några appar nere i flera timmar. Vilka då? Tre alternativ är rätt.
A. Instagram
E. Facebook
B. Snapchat
F. Twitter
C. WhatsApp
G. TikTok
D. LinkedIn
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Diskussionsfrågor
A. Den här veckan delas årets Nobelpris inom olika områden ut. Om du får fantisera om något du
skulle göra eller komma på, som skulle belönas med Nobelpriset, vad skulle det vara för upptäckt?
B. I december presenterar Skolverket hur det har gått för eleverna som har fått prova på att få betyg
den här terminen. Diskutera tillsammans. Vad tror ni att undersökningen kommer att visa? Tänk
på känslor och skolresultat, till exempel.
C. I inslaget om explosionen i Göteborg mötte vi några barn som fått lämna sina hem.
a. Om du skulle behöva lämna ditt hem snabbt, vad skulle du ta med dig då? Varför?
b. Om du visste att du inte skulle komma tillbaka på lång tid, skulle det ändra vad du tog
med dig? Varför?
c. Vad hemma skulle du sakna mest?

Frågor till Mediesnacket
•

På grund av ett nätverksfel låg flera appar nere i drygt sex timmar under måndagen. Använder du
själv någon av apparna och hur berördes du i så fall av att de slutade fungera?

•

Den här gången slutade apparna fungera under bara några timmar. Om de skulle sluta fungera en
hel vecka eller för gott, hur skulle det kännas för dig, skulle det påverka dig på något sätt? Fundera
tillsammans.

•

Facebook äger många appar. Vilka problem kan det finnas med det? Vad säger till exempel
experten i inslaget i Veckans mediesnack?
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Facit: 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6C, 7C, 8A, 9A+C+E
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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