Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-03-11

ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 10
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
----Nyheten om att Ryssland har inlett en invasion av Ukraina är en otäck och svår händelse som kan väcka tankar och känslor. Dina
elever kan ha behov av att prata om det de ser och hör. Lilla Aktuellt Skola har tagit fram arbetsblad med diskussionsfrågor att utgå
från för att prata med elever om oro kring det som händer i Ukraina. Här kan du ta del av arbetsbladet med diskussionsunderlaget.

Nyhetsquiz
•
•

Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.
Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på olika sätt.
Mediesnacket i Lilla Aktuellt skola finns också som egna korta program här.

1)
a)
b)
c)

Ordet humanitär hörs ofta i rapportering kring kriser. Vad betyder ordet?
ekonomisk
medmänsklig
ekologisk

2) Ryssland och Ukraina kom överens om att öppna upp för människor som vill fly från
krigsområden, under en kort bestämd tidsperiod. Det kallas för humanitära korridorer. Vad
innebär det?
a) Bygga murar längs vägar för att skydda människor vid flykt.
b) Säkra vägar ut för de människor som är fast i ett område.
c) Fler skyddsrum för människor att gömma sig i.
3)
a)
b)
c)

I Ukraina bor det 41,4 miljoner människor. Hur många har flytt hittills, enligt FN:s rapport?
en halv miljon människor
1,2 miljoner människor
2,3 miljoner människor

4) Fördjupning! I nyhetsrapportering om krig hörs ofta begreppet ”civilbefolkning”. Vilket
alternativ passar bäst in på den betydelsen?
a) Människor som inte är militärer.
b) Människor som är militärer.
c) Människor från andra länder än där kriget pågår.
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5) Sju länder gränsar till Ukraina. Vilka är det?

A.Tyskland – B.Moldavien – C.Polen – D.Finland – E.Ungern – F.Ryssland – G.Slovakien –
H.Belarus – I.Österrike – J.Rumänien
6) I Ryssland har det beslutats om en ny hård medielag som gör medier alltmer ofria. Vilka exempel
nedan kan därför tolkas som brott?
a) Att säga att Ryssland har invaderat Ukraina.
b) Att säga att kriget är just ett krig.
c) Att skriva eller säga något som den ryska armén och staten har sagt är falsk.
7) Anders Tegnell har varit Sveriges statsepidemiolog länge. Nu byter han jobb och kommer att
jobba för Världshälsoorganisationen (WHO). Vad kommer vara hans arbetsuppgift?
a) Hjälpa länder som ännu inte har kunnat köpa coronavaccin.
b) Forska fram nya vaccin.
c) Sprida Sveriges corona-strategi till andra länder.
8) Nu pågår de paraolympiska vinterspelen i Peking. 6 idrotter är med på det vinterparalympiska
programmet. Vilka är det?
a) alpin skidåkning
b) längskidåkning
c) paraishockey
d) rullstolscurling
e) rodel
f) snowboard
g) skidskytte
h) sportfiske
9) Stavhoppare Armand Duplantis har ännu slagit sitt eget världsrekord. Denna gång skedde det i
Serbiens huvudstad Belgrad. Det var hans femtioförsta försök på samma höjd. Vilken höjd är det?
a) 6.09 meter
b) 6.19 meter
c) 6.29 meter
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Diskussionsfrågor
1) Det är också svårt att leva i Ryssland nu. Det är inte krig där, ändå flyr ryssar till exempel till
Helsingfors. Varför flyr de, tror du?
2) Barn och familjer i Ryssland är inte skyldiga till invasionen som sker i Ukraina nu. De kan inte
heller påverka den. Hur tror du att det är att leva i Ryssland under denna tid?
3) Titta tillsammans på kartan över Europa – vilka länder är Ukrainas grannländer?
4) Veckans klass från Kungsbacka bakar och gör smycken för att samla in pengar som de skänker till
Unicef. Vilka fler sätt finns det för dem som vill hjälpa till? Skulle du vilja göra någonting?
Mediesnacket
•
•
•

Hur tycker du det verkar vara att rapportera från kriget i Ukraina?
Tycker du det är viktigt att journalister är på plats vid krig och katastrofer? Varför/varför inte?
Är det skillnad på saker man ser på sociala medier och saker som journalister rapporterar?

Fria ordets dag
Fria ordets dag är en kostnadsfri digital lektion för sjätteklassare på 40 minuter om yttrandefrihet,
källkritik och sociala medier som anordnas av UR, SVT, SR och lokala tidningar runt om i landet. Det
finns också ett arbetsblad med tillhörande quiz till lektionen. Läs mer och anmäl er här.

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