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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.
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. I inslaget om Masha och hennes familj på Lidingö nämns att de bor i ett evakueringsboende.
Vilket av alternativen nedan tror du passar bäst in på ordet evakuering?
a) Att tillfälligt lämna en byggnad eller ett område på grund av fara.
b) Att plötsligt sakna någon
c) Att långsamt förflytta sig.
2. Fördjupning
Nyheter och medier hänvisar ofta till UNHCR vid rapportering från Ukraina. Bland annat gör
UNHCR beräkningar av hur många personer som är på flykt runt om i världen. Vilka två
alternativ passar in som beskrivning av UNHCR?
a) UNHCR har arbetat för att skydda flyktingar och deras rättigheter sedan 1950.
b) UNHCR är en del av svenska regeringen.
c) UNHCR:s första uppgift var att hjälpa de flyktingar som tvingats lämna sina hem efter andra
världskriget.
3. I Lilla Aktuellt-studion träffar vi journalisten Negra Efendic som själv flydde med sin familj från
Bosnien. Bosnien var tidigare en del av ett större land som inte längre finns. Vilket?
a) Jugoslavien
b)Tjeckoslovakien
c) Grekland
4. När pågick konflikten som Negra Efendic flydde ifrån?
a) 1950-talet
b) 1990-talet

c) 2010-talet
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5. Många vill hjälpa de människor som befinner sig i Ukraina. Postnord har tagit det ovanliga
beslutet att det nu är gratis att skicka paket med nödhjälp. Men hur mycket får ett sådant paket
högst väga?
a) 5 kg
b) 10 kg
c) 20 kg
6. Från och med den 1 april räknas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Vad får det
för följder?
a) Den tillfälliga pandemilagen avskaffas.
b) Vi får träffas hur många som helst samtidigt.
c) Alla får krama alla - om den som blir kramad själv vill.
7. Nu är det bestämt vilka katter som kommer att bli porträtterade som frimärken. Men känner du
till några personer som finns på frimärken? Vilka nedan stämmer?
a) Abba
b) Zlatan
c) Barbro Lindgren
d) Astrid Lindgren
e) I Just Want To Be Cool
8. I veckan firades Oscarsgalan. Vad prisas i den galan?
a) konst
b) film

c) komiker

9. I vilket land hålls Oscarsgalan?
a) England
b) Kanada

c) USA
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Diskussionsfrågor
1. Vad tänker du att människorna i Ukraina behöver? Om du skulle skicka ett nödpaket, vad skulle det
finnas i det? Prata med en klasskamrat, skriv en lista på vad ni skulle vilja skicka.

2. Om du fick chansen att välja vad som skulle finnas på ett frimärke, vad skulle du välja och varför? Rita
ditt eget frimärke.
3. Tänk dig att du befinner dig på en stor gala och just har vunnit pris för Årets… ja vadå? Välj vilket pris
du blivit tilldelad och skriv sedan ditt tacktal. Vilka vill du tacka och varför? Tänk på inledning,
avslutning och hur talet ska anpassas efter syfte och mottagare. Håll talet för några av dina klasskamrater
eller hela klassen.
4. Veckans klass på Grönkullskolan i Sundbyberg dansar på rasterna – en idé som kom upp på elevrådet
och som nu har blivit verklighet. Finns det något som elevrådet tagit upp på din skola som har blivit
verklighet? Varför eller varför inte tror du?

Frågor till Mediesnacket
Vad betyder NFT?
Vad är det som gör att en bild är just en NFT? Vad är skillnaden mot att ta en screen shot?
Kan vem som helst gör en NFT?
Vad är poängen med att äga en NFT?

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