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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. Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) har lämnat in sin avskedsansökan. Vad står bokstaven S
inom parentesen för?
a) statsminister
b) Socialdemokraterna
c) Sveriges ledare
2. Om Magdalena Andersson väljs till ny statsminister sker en historisk händelse i Sverige. Vad?
a) Hon blir då den som arbetat flest år i regeringen.
b) Hon blir den första finansministern på posten.
c) Hon blir Sveriges första kvinnliga statsminister.
3. Vem leder arbetet för att tillsätta en ny statsminister?
a) finansministern
b) talmannen

c) vice statsministern

4. Tusentals migranter sitter fast mellan länderna Belarus och Polen. En migrant är en person som
migrerar. Vad innebär det att migrera?
a) att flytta
b) att demonstrera
c) att söka jobb
5. I vilken världsdel ligger Belarus och Polen?
a) Afrika
b) Europa

c) Asien

6. Klimatmötet i Glasgow pågår även denna vecka. Vem anordnar klimatmötet?
a) FN
b) EU
c) WWF
7. Klimatmötet i Glasgow kallas för COP26. Vad står talet 26 för?
a) Det är 26 länder som samlas.
b) Det är det 26:e klimatmötet.
c) Det sista klimatmötet ska hållas 2026.
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8. För många gjorde restriktionerna att det blev svårt att träna under pandemin. Men vissa sporter
växte. En av dessa sporter nämns i programmet. Vilken?
a) cykling
b) badminton
c) brottning
9. Vilka spelar herrarna mot i VM- kvalet i fotboll den här veckan?
a) Georgien och Grekland
b) Georgien och Spanien
c) Frankrike och Kroatien

Diskussionsfrågor
1. I ett inslag träffar vi en kille som tränar brottning. Han beskriver hur han känner sig på
brottningsmattan. Har du någon fritidssysselsättning som är viktig för dig och som får
dig att må bra? Vad är det bästa med din aktivitet?
2. I dagens avsnitt får vi veta att många barn och ungdomar drabbades negativt av
restriktionerna under pandemin. Det blev svårt för dem att utöva sin aktivitet.
Påverkades du också av restriktionerna? På vilket sätt? Och hur är det nu?
3. Gör reklam för din aktivitet!
Berätta för en klasskamrat varför du gillar din fritidssysselsättning. Försök att övertala
honom eller henne till att börja med samma aktivitet. Varför är den så kul och bra? Vilka
är dina bästa argument?

Frågor till Mediesnacket
•
•
•
•

Vad är en animation?
Vilken animerad film är din favorit?
Varför tror du animationer behövs?
Vad tycker du verkar vara roligt i jobbet som animatör?

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