Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-04-29

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 Novus-undersökningen svarar 32 % av eleverna att de tycker det är stökigt på lektionerna. Vilket tal i
bråkform stämmer bäst överens med hur många elever som tycker att det är stökigt?
a) 1/3
b) 2/4
c) 3/5
Fördjupning
2. I programmet pratas det om ordning i klassrummet. Regeringen har lagt förslag på hur ordningen kan
stöttas bättre, men det kräver ändringar i skollagen. Vilka förslag nedan stämmer in på det?
a) Lärare och annan personal har rätt att ingripa fysiskt för att hålla ordning.
b) Mobiltelefoner ska förbjudas i klassrummet.
c) Begreppet studiero ska beskrivas tydligare i skollagen.
d) Lärare och annan personal har rätt att låsa in en elev om det behövs.
3. Det pratas i programmet om att låta K-pop-succén BTS slippa sin militärtjänst. I så fall krävs det ett
undantag från lagen i deras land. Vilket land är de ifrån?
a) Nordkorea
b) Sydkorea
c) Taiwan
4. Folkhälsomyndigheten tror att fler sjuka i corona kommer behöva läggas in på sjukhus under våren.
Varför tror de det?
a) En ny omikronvariant sprids.
b) Corona blir allvarligare om man samtidigt får fästingbett.
c) Viruset sprids mer när det är varmare väder.
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5. Mångmiljardären Elon Musk köper Twitter i en historisk affär. Vad är Twitter?
a) Twitter är en app för dejting.
b) Twitter är en app för spel, som riktar sig till vuxna spelare som skriver mycket.
c) Twitter är en app för sociala medier, där man kan läsa vad andra tycker och skriva sina egna
åsikter.
6. Twitter blev dyrt. Elon Musk betalade (i svenska kronor) 430 miljarder kronor. Hur många nollor har
den summan?
a) 9
b) 12
c) 15
7. I veckan träffade FN:s generalsekreterare, alltså FN:s chef, ryska ledare för att diskutera möjligheten till
fredliga lösningar på kriget i Ukraina. Vad heter FN:s generalsekreterare?
a) Ban Ki-moon
b) António Guterres
c) Sverker Åström
Fördjupning
8. FN är en organisation där nästan alla världens länder är medlemmar. Syftet med organisationen är att
stötta samarbete, dialog och fred mellan världens länder. När grundades FN och varför?
a) 1918 som svar på freden efter första världskriget.
b) 1945 som svar på freden efter andra världskriget.
c) 1991 som svar på Sovjetunionens upplösning.
9. I programmet berättas det om kärnkraftverket i Tjernobyl. Efter en olycka där, för många år sedan,
finns det farliga ämnen kvar i kärnkraftverket. Även området runt omkring har farliga strålningsnivåer. I
vilket land ligger Tjernobyl?
a) Belarus
b) Ryssland
c) Ukraina
Fördjupning:
10. Området kring Tjernobyl är en förbjuden zon och får inte besökas utan specialtillstånd på grund av
att det finns strålning kvar. Vilket år inträffade olyckan i Tjernobyl?
a) 1966
b) 1986
c) 2006
11. Nobelpristagaren i litteratur 2021, Abdulrazak Gurnah, har träffat elever på skolor i Rinkeby. Varje år
bjuder de in årets litteraturpristagare. Vilken av böckerna har Gurnah skrivit?
a) En halv gul sol
b) Begravd jätte
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c) Paradiset
Fördjupning
12. Nobelpriset i litteratur har delats ut ända sedan 1901. Vilka av författarna nedan har fått nobelpris?
Fem svar är rätt.
a) Selma Lagerlöf
b) Astrid Lindgren
c) Hermann Hesse
d) Ernest Hemingway
e) Joyce Carol Oates
f) Alexander Solzjenitsyn
g) Nadine Gordimer

Diskussionsfrågor
1. Åtgärder mot stök i klassrummet är ett tema i dagens program. Hur tänker du att man bäst kan
minska stök och öka lugn och ro i ett klassrum? Fundera först själv och diskutera därefter med
några klasskamrater.
• Hur är ett stökigt klassrum? Vad sker där?
• Hur är det i ditt klassrum – stökigt, pratigt, lugnt, tyst, arbetsro?
• Finns det något som skulle behöva förändras i ditt klassrum för att det skulle vara bättre arbetsro?
• Finns det något som du själv skulle kunna förändra i ditt beteende för att bidra till arbetsro?
2. Popbandet BTS kommer kanske slippa göra lumpen, det vill säga militärtjänstgöring för sitt land.
Länder har olika bestämmelser kring militärtjänstgöring. Vad tänker du om skillnaden mellan
tjejer och killar – och militärtjänst? Vilka argument finns det för att alla ska göra lumpen? Vilka
argument finns det för att enbart killar ska göra lumpen? Vilka argument finns det för att varken
killar eller tjejer ska göra lumpen?

Frågor till Mediesnacket
•
•

I programmet får vi träffa 2021 års Nobelpristagare i litteratur. I vilken genre skriver författaren?
Finns det ett bibliotek på er skola? På ett bibliotek är böckerna ofta uppställda enligt SABklassifikationssystem. Vad är det för något? Ge exempel på bibliotekens olika ämnesområden och
bokstavskoder?

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