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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. I dagens program får du veta mycket om situationen mellan Ukraina och Ryssland. Vilka två
alternativ nedan stämmer?
A. Ukraina och Ryssland tillhörde tidigare samma stormakt - Sovjetunionen.
B. Ukraina vill kontrollera Ryssland.
C. Det finns soldater vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland.
2. NATO är ett militärt samarbete mellan flera länder, till exempel USA. De samarbetar kring
försvar och säkerhet. Är Ryssland eller Ukraina med i NATO?
A. Ryssland är med, men inte Ukraina.
B. Ukraina är med, men inte Ryssland.
C. Inget av de två länderna är med.
3. Putin har varit Rysslands president i många år. Vad heter han i förnamn?
A. Michail
B. Vladimir
C. Boris
4. Det är fler militärer på Gotland än vanligt och det hänger ihop med konflikten mellan Ukraina
och Ryssland. Varför då? Vilka anledningar kommer fram i inslaget? Fler svar kan vara rätt.
A. Militären vill skapa trygghet.
B. Sverige vill visa omvärlden att vi ser vad som händer och att vi agerar.
C. Sverige vill samla information.
5. Gotland ligger i Östersjön. Vilka två länder gränsar inte till Östersjön?
A. Vitryssland
E. Polen
B. Estland
F. Danmark
C. Ukraina
G. Finland
D. Ryssland
H. Sverige
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6. Idrottsgalan var i veckan. Där hyllades flera av Sveriges främsta idrottsprestationer. Ett av priserna
är lite speciellt. Det kallas för "folkets pris". Vad heter det priset?
A. Bragdguldet
B. Jerringpriset
C. Augustpriset
7. Drönare har flugit över svenska kärnkraftverk. Men det är faktiskt förbjudet att flyga med drönare
över kärnkraftverk eftersom det är områden som man inte får besöka eller fota utan tillstånd. Vad
kallas ett sådant område?
A. demilitariserad zon
B. skyddsobjekt
C. industriskydd
8. Ett av inslagen handlar om Fadime som mördades för 20 år sedan. Vad kallas det för när den
familj, släkt eller grupp du tillhör kontrollerar ditt liv väldigt hårt? Det kan till exempel handla om
vad du får göra eller vem du får vara ihop med. Reglerna brukar i många fall vara strängare för
tjejer, men i vissa fall gäller de också för killar. Det här kan vara brottsligt och du kan få hjälp om
du är utsatt.
A. diskriminering
B. hedersförtryck
C. påföljd
9. Veckans kluring
20 januari kom nya regler om covid-19. Bland annat sänktes familjekarantänen från 7 dagar till 5
dagar. Ordet karantän kommer från franskans ord quarantaine och betyder att man isolerar
människor eller djur för att hindra smitta. Ordet ger faktiskt också en ledtråd till hur många dagar
man förr i tiden skulle isolera sig. Gissa hur många dagar det var!
A. 40
B. 8
C. 14
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Diskussionsfrågor
1) Du vet säkert mycket om källkritik. Men känner du till källtillit? Det betyder att att man ska lita på till
exempel etablerade medier eftersom de har redaktioner som faktakollar nyheter.
a) Vad menas med etablerade medier? Ta reda på mer om det.
b) Vilka medier och andra aktörer i samhället tänker du att du kan ha källtillit till?
2. Ett inslag i dagens program handlar om Fadime Şahindal som dog endast 26 år gammal. Hon
kämpade själv mot hedersförtryck, och uppmärksammade frågan om tjejers rätt till frihet. Den här
sortens våld och förtryck är aldrig rätt. Det kan till och med vara olagligt.
a) Prata tillsammans med en klasskamrat om vad ni såg i inslaget.
b) Vad berördes ni av? Hur upplevde ni hennes liv? Hur beskrivs hedersförtryck i programmet?
Frågor till Mediesnacket
•

•
•
•
•

Har du sett inlägg som handlar om det spända läget mellan Ryssland och Ukraina i sociala
medier? Eller har du hört en kompis prata om det? Vad har du sett? Vad tänkte du när du såg de
inläggen?
Hur tänker du när du ser inlägg på sociala medier? Hur gör du för att ta reda på om innehållet
stämmer – eller inte?
Kan du lita på allt på sociala medier?
Diskutera hur man ska tänka för att vara källkritisk. Ta gärna hjälp av Åsas tips i programmet!
Dela era bästa tips med varandra! Ni kan till exempel göra en affisch med klassens bästa tips på hur
man är källkritisk.

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