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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. Regeringen slopar de flesta restriktioner från 9 februari. Vilka är anledningarna?
Flera alternativ är rätt.
a) Inte så många behöver vård längre.
b) Studier visar att omikronvarianten inte verkar leda till lika allvarlig sjukdom
c) Smittspridningen är väldigt låg.
d) Många har nu tagit dos tre av vaccinet.
2. När restriktionerna tas bort kan man återigen göra fler saker. Vilka av följande påståenden
stämmer? Flera alternativ är rätt.
a) Alla som inte är vaccinerade bör undvika trängsel.
b) Covidpass gäller endast vid biobesök. Inga andra evenemang.
c) Begränsningen hur många personer som får vara i en affär samtidigt tas bort helt.
3. En kluring! Alla hjärtans dag har inte firats i Sverige så länge.
När startade den traditionen, tror du?
a) 1990-tal
b) 1970-tal
c) 1950-tal
4. En kluring till! Det äldsta ursprunget till Alla hjärtans dag/Valentine´s Day är att man ansåg att
fåglarna bildade par just den 14 februari. När och var startade denna romantikens dag, gissar du?
a) England på medeltiden
b) USA i slutet av 1800-talet
c) Skottland på 1950-talet
5.
a)
b)
c)

Eritrea är ett odemokratiskt land – hur märks det, enligt reportaget? Flera alternativ är rätt.
Det är svårt att leva som man själv önskar.
Man kan tvingas att bli militär.
Många människor vill fly landet trots att det är farligt och riskabelt att fly.
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6.
a)
b)
c)

Eritrea ligger i Afrika. Vilka tre länder gränsar landet till?
Marocko, Algeriet och Mali.
Namibia, Angola och Zambia.
Djibouti, Etiopien och Sudan.

7.
a)
b)
c)

Enligt organisationen FN är många människor i världen är på flykt. Hur många?
82 miljoner
35 miljoner
3 miljoner

8.
a)
b)
c)

Vart kommer man om man ringer 112?
Nummerupplysningen
SOS Alarm
Sjukvårdsupplysningen

9.
a)
b)
c)

Vilka olika samhällsaktörer är kopplade till 112? Flera alternativ är rätt.
Polisen
Brandkåren
Sjukvården

10. Fördjupning! Vilket nummer ska du ringa om du befinner dig i nöd i ett annat land i Europa än
Sverige?
a) 90 000
b) 112
c) 221
11.
a)
b)
c)

Den 11 februari är det 112-dagen – varför det?
Första gången någon ringde nöd-numret skedde den 11 februari.
Datumet 11 februari skrivs även 11/2.
Det var den enda lediga dagen kvar i kalendern. Alla andra dagar var upptagna.

12.
a)
b)
c)

Just nu pågår OS i Peking. Vad är OS en förkortning för?
Olympen spelar
Olympiadspelet
Olympiska spelen
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Diskussionsfrågor
•

I dagens program ger sig kärlekspatrullen ut på stan för att sprida kärlek. Hur gör de det? Har du
fler idéer på hur vi kan visa att vi tycker om varandra – och kanske inte bara på Alla hjärtans dag?

•

Vad längtar du efter att göra nu när de flesta restriktioner tas bort och vi inte behöver hålla
avstånd på samma sätt som tidigare?

•

In inslaget om OS får vi höra att det pågår ett medaljregn för Sverige i vinter-OS i Peking. Det är
ett bildligt uttryck. Vilken bild ser du i huvudet när du hör det ordet – medaljregn?
Kan du komma på fler ord som ger dig roliga bilder i huvudet?

•

Frågor till Mediesnacket
1. Vilka yrkesroller tror du finns på en redaktion som Lilla Aktuellt? Ge exempel!
2. Vilken utbildning har en programledare eller en reporter på Lilla Aktuellt?
3. Vem är det som bestämmer över innehållet i Lilla Aktuellt skola? Vad heter den yrkesrollen?
4. Hur var innehållet i dagens Lilla Aktuellt skola? Diskutera.
Finns det någon nyhet som ni själva har uppmärksammat under veckan som borde ha varit med?

Facit: 1ABD, 2AC, 3C, 4A, 5ABC, 6C, 7A, 8B, 9ABC, 10B, 11B, 12C
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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