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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. WHO har precis godkänt ett vaccin mot malaria för barn. Vad står förkortningen för på svenska?
a) Världshelhetsorganisationen
b) Världshälsoorganisationen
c) Världshållbarorganisationen
2. Vad innebär sjukdomen malaria? (flera alternativ kan vara rätt)
a) Den sprids via en viss sorts mygga.
b) Den ger hög feber och kan leda till döden.
c) Den drabbar enbart äldre.
d) Den har stor spridning i världsdelen Afrika.
3. Förintelsen var ett folkmord som skedde när nazisterna styrde i Tyskland under andra
världskriget. Det är fortfarande viktigt att vi lär oss mer om det. För ungefär hur länge sedan var
Förintelsen?
a) 100 år sedan
b) 40 år sedan
c) 80 år sedan
4. Antisemitism innebär fientlighet, fördomar och hat mot judar. Vilken förklaring stämmer bäst in
på ordet fördom?
a) En förutfattad mening.
b) En åsikt som bygger på fakta.
c) Negativ information som stämmer.
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5. Frankrike har några av Europas allra hårdaste coronaregler. På senaste tiden har det varit protester
om ett vaccinpass. På vilka platser kräver franska myndigheter att en person ska kunna visa
vaccinpasset? (flera alternativ är rätt)
a) på café
b) på fest hemma hos någon
c) i skolan
d) på museum
e) i sporthallar
6. Vilken är anledningen till att Frankrike har infört vaccinpass?
a) Regeringen och presidenten vill få in de pengar som passen kostar.
b) Frankrike har fått en fjärde våg av pandemin.
c) Regeringen och presidenten vill att fler ska vaccinera sig.
d) Regeringen ska ha koll på vilka elever som är vaccinerade i skolan.
7. Hur många barn mellan 12-17 år är vaccinerade i Frankrike?
a) en tredjedel
b) drygt hälften
c) en fjärdedel
8. Sverige ligger bra till i uttagningen inför VM i fotboll. Vilket år kommer VM spelas?
a) vinter 2021
b) under 2022
c) under 2023
9. Sverige ligger etta i sin kvalgrupp inför VM. Nämn två länder som ingår i samma grupp.
a) Bulgarien och Spanien
b) Spanien och Portugal
c) Portugal och Kosovo
d) Kosovo och Spanien
10. Vad innebär det att delta i ett kval i sportsammanhang?
a) Att delta i en lottning för att komma med i en tävling.
b) Att delta i en mindre förtävling för att komma med i en större.
c) Att delta i en avslutande finaltävling.
11. Nyligen slogs ett historiskt publikrekord när Hammarby mötte AIK i Damallsvenskan.
Hur många fanns det i publiken?
a) 21 353
b) 9086
c) 18 537
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Diskussionsfrågor
1. I inslaget om vaccinpass i Frankrike säger ett av barnen att vaccinpass inte är rättvist.
Vad tycker du – är vaccinpass rättvist? Förklara hur du tänker.
2. I dagens program får vi lära oss mer om vaccin, både mot covid-19 och malaria.
Att vaccinera sig mot infektionssjukdomar innebär att förebygga att människor blir sjuka och att
hindra spridningen av sjukdomarna.
a) Vilket är det bästa argumentet, enligt dig, för att vaccinera sig mot sådana sjukdomar?
b) Vilka argument kan det finnas för de personer som väljer bort vaccination?
Frågor till Mediesnacket
• Vad tänker du om att det finns personer som filmar olyckor – och att det händer att sådana filmer
läggs ut i sociala medier?
• Varför ska man inte publicera bilder eller filmer på en trafikolycka i sociala medier?
• Vilket brott kan det vara om man ändå gör det?
• Kan det finnas något som är bra med att filma en olycka?
• Vad ska du göra, enligt Polisen, om du skulle se en olycka?

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