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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 4
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. Kärnkraftverk gör energi. Men vilket ämne är det som kärnkraftverken behöver för att göra
energin - och som bildar ett farligt avfall när det tar slut?
A. uran
B. koldioxid
C. koppar
2. Hur lång tid tänker man att det radioaktiva bränslet ska förvaras, i det som kallas slutförvaring, för
att det ska vara säkert?
A. 40 år
B. 10 000 år
C. 100 000 år
3. Sverige gick till semifinal i EM i veckan. I vilken sport?
A. fotboll
B. handboll
C. basket
4. I veckan arrangerade politiker i Norge ett möte med talibanledare. I vilket land har talibanerna
makten?
A. Syrien
B. Afghanistan
C. Ukraina
5. Talibanledarna träffade flera representanter. Vilka nämns i inslaget? Flera alternativ är rätt.
A. USA
D. FN
B. Nato
E. Nordiska rådet
C. EU
F. OECD
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6. Målet med mötet är att stötta de mänskliga rättigheterna för befolkningen i landet. Men samtidigt
får mötet kritik. Vilken kritik tog man upp i programmet?
A. Att mötet är som att säga okej till talibanernas hårda styre.
B. Att mötet inte hålls i ett EU-land. (Norge är inte med i EU)
C. Att deltagarna har flugit till mötet, vilket inte är bra för klimatet.

7. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att inte rekommendera vaccin för alla barn mellan 5-11 år.
Varför då?
A. Många barn tycker inte om sprutor.
B. Den medicinska nyttan för barnet är liten.
C. Man behöver spara pengar.
8. I inslaget om Shein säger Maria Sjödin från föreningen Fair Action att "...om det är väldigt billigt
så är det oftast någon annan som får betala priset". Vem kan hon mena då?
A. De anställda på företaget.
B. Företagets ägare.
C. Transportföretagen som varorna skickas med.
9. I Sverige kan vi vara med och påverka på flera olika sätt. Till exempel kan man skicka in förslag till
politiker i den kommun man bor i. Vad kallas det?
A. medbestämmandeförslag
B. demokratiförslag
C. medborgarförslag
10. Från vilken ålder har du rätt att rösta i allmänna val i Sverige?
A. 16 år
B. 18 år
C. 20 år
11. Många mejlar till politiker för att påverka och berätta vad de tycker. Under 2020 mejlade
exempelvis flera tusen personer till dåvarande statsminister Stefan Löfven. Hur många av dem var
barn?
A. 10 barn
B. 1000 barn
C. 200 barn

Sida 2 (av 3)

Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-01-28

Diskussionsfrågor
• Har du köpt något billigt på nätet någon gång? Vet du vilket land varan kom ifrån? Hur kunde
varan vara så billig?
• Vad tänker du när du hör ordet slutförvar?
• Du får inte rösta ännu, men det finns många sätt att göra din röst hörd på ändå. Vilka hörde du
om i dagens program? Finns det fler sätt? Finns det något du skulle vilja påverka nu?
Frågor till Mediesnacket
• Vilka olika saker behöver göras för att en film ska kunna bli verklighet? Fundera över hela
processen, från idé till färdig film.
• Vad tycker du verkar svårast med att göra en film?
• Vad tycker du verkar roligast med att göra en film?
• Om du och dina kompisar skulle göra en film som var cirka 5 minuter lång - vad skulle den handla
om och varför just det?
Arbeta vidare
Här är två förslag på fördjupningsuppgifter.
A. Starta en namninsamling!
Ett sätt att göra sin röst hörd är att starta en namninsamling.
• Ta reda på vad en namninsamling är och vilka regler som gäller för att starta en.
• Välj ut en fråga som ni vill starta en namninsamling kring.
• Ta fram argument till varför ni tycker att frågan är viktig.
• Sprid namninsamlingen så mycket ni kan, antingen genom att träffa personer på stan eller på
nätet – eller både och.
• När ni har avslutat namninsamlingen så kan ni skicka in den till någon som kan besluta i
frågan, till exempel en politiker, en rektor eller ett företag.
• Hur gick det? Fick ni många att skriva på? Varför/varför inte, tror ni? Trorn i att det kommer
bli någon förändring?
B. Gör en egen film!
Elever på Konradskolan i Stockholm har gjort en kortfilm om hur det är att börja i skolan i ett nytt
land. Gör en egen film som kan hjälpa någon som ska börja i din skola. Vilka praktiska saker behöver
personen veta? Vilka tips och stöd kan göra att personen snabbt kommer till rätta och börjar trivas?

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