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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 Många länder har medlemskap i försvarsalliansen NATO. Andra länder vill eller funderar på att ansöka
om att få medlemskap. Vad står NATO för, i en svensk översättning?
a) Nationernas arbetsorganisation
b) Nationell allians till omvärlden
c) Nordatlantiska fördragsorganisationen
2 I både Sverige och Finland förs samtal om medlemskap i Nato. Vad heter Finlands president?
a) Tarja Halonen
b) Sauli Niinistö
c) Urho Kekkonen
3 Finland har två statsledare, en president och en statsminister. Vad heter statsministern?
a) Sanna Marin
b) Antti Rinne
c) Juha Sipilä
4 I inslaget från Norrköping säger ett barn att han tycker att det är dåligt att skattepengar slösas bort på
grund av upplopp och förstörelse. Vad är tanken att våra skattepengar ska användas till? Nedan finns det
olika exempel, vilka stämmer?
a) sjukvård
b) omsorg (till exempel förskola)
c) bidrag och pensioner
d) skola och utbildning
e) infrastruktur (till exempel trafik, elnät, vatten, internet)
f) försvaret och polisen
g) kultur
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5 Finalen av Eurovision Song Contest sänds från staden Turin lördagen den 14 maj. I vilket land ligger
Turin?
a) Georgien
b) Schweiz
c) Italien
6 En person är skäligen misstänkt för inblandningen i mordet på Einár, vad betyder att vara skäligen
misstänkt?
a) Att det finns bevis tillräckligt för att fängsla en person.
b) Den lägre graden för hur misstänkt en person kan vara i ett brott.
c) Den högre graden för hur misstänkt en person kan vara.
7 Vilken av låtarna är Einárs?
a) Dansa
b) Kall
c) DSGIS
8 ”Segerdagen” firas i världen den 8 eller 9 maj (beroende på tidsskillnaden). Varför uppmärksammas den
här dagen i många länder?
a) Första världskriget tog slut då.
b) Andra världskriget tog slut då.
c) 30-åriga kriget tog slut det då.
9 Veckans klass kommer från Storuman, i vilken landsdel ligger Storuman?
a) Götaland
b) Norrland
c) Svealand

Diskussionsfrågor
•

•

Yttrandefriheten innebär att saker som inte alla gillar eller uppskattar också, enligt lag, får sägas.
Prata tillsammans om vilka fördelar det finns med vårt lands yttrandefrihetslag. Kan det finnas
sådant som kan uppfattas som negativt med att alla åsikter ska få höras?
I helgen är det final i Eurovision Song Contest 2022. Det är den 66:e upplagan av musiktävlingen.
Vilka låtar minns du och tycker om från Eurovision Song Contest, under åren? Vilken av
musiktävlingarna är mest underhållande och sevärd, svenska Melodifestivalen eller Eurovision
Song Contest? Och varför?
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Frågor till Mediesnacket
•
•
•
•

Vad är en cyberattack? Ge exempel på vad en cyberattack kan vara.
Vad har cyberattacker med kriget i Ukraina att göra?
Varför vill någon göra en cyberattack?
Varför kan en cyberattack vara allvarlig?

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