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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. Rapartisten Einár blev skjuten till döds förra veckan. Det pågår spekulationer på nätet

kring varför. Vad menas med ordet spekulation i det här sammanhanget?
a) lögn
b) skryt
c) gissning
2.
a)
b)
c)

Nu hålls snart ett nytt stort klimatmöte. I vilket land kommer det att ske?
Sverige
Skottland
USA

3.
a)
b)
c)

Vad är det officiella namnet på FN:s klimatmöte?
NY26
COP26
DOCK26

4.
a)
b)
c)

Per Bolund är en minister i regeringen. Vilken sorts minister är han?
näringsminister
kultur- och demokratiminister
miljö- och klimatminister

5. Väder och klimat är inte samma sak. Vad ska det stå i luckorna i texten nedan?
a. Det handlar om hur det är just nu och precis här, till exempel mulet och regn, eller klart och
soligt. Det kallas för________.
b. Det berättar i stället hur det har varit i genomsnitt på en plats under en längre period. Det kallas
för________.
a) A. väder, B. klimat
b) A. klimat, B. väder
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6.
a)
b)
c)

Vilken svensk högtid brukar ofta sammanfalla i tid med Halloween?
allhelgonahelgen
valborg
Kristi himmelsfärd

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Snart är det lov! Lovet har haft olika namn vid olika tidpunkter. Vilka? Flera svar är rätt.
skurlov
potatislov
läslov
höstlov
lustlov

8. Veckans fördjupning: Halloween är en högtid som ursprungligen kommer från Irland, via USA.
När ungefär började vi fira Halloween i Sverige?
a) Under mitten av 1800-talet när många utvandrade från Norden till USA.
b) Under mitten av 1900-talet när många amerikaner började gäst-studera i Sverige.
c) I början av 2000-talet när amerikanska tv-serier blev fler och fler på svensk tv.
Diskussionsfrågor
1. Rapartisten Einárs död har berört många. I inslaget ser vi hur människor i alla åldrar samlas på en
plats och tänder ljus. Vilka fler saker kan man göra för att sörja och hylla en persons liv och
gärning?
2. Lilla Sportspegeln ger dig och dina kompisar chansen att nominera en tränare. Syftet är att
uppmärksamma tränar-/ledarrollen. På vilket sätt kan en tränare vara viktig? Har du egen
erfarenhet av en bra tränare? Vad betydde den tränaren för dig?
3. Vilken bok kommer du läsa på lovet nästa vecka? Berätta! Tipsa också en klasskompis om en bra
bok som du har läst!
Frågor till Mediesnacket
• Har du sett en film eller en serie som du inte hade uppnått åldersgränsen för?
Hur upplevde du det?
• Hur kan man må man när man ser något som är otäckt i en tv-serie eller en film, tror du?
• Vad tycker du att man ska göra om man sett något på TV eller film som man ångrar att man har
sett?

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.

Facit: 1C, 2B, 3B, 4C, 5A, 6A, 7BCD, 8B
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