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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 beskriver det som ett historiskt beslut att Sverige vill gå med i Nato. Vad syftar man på då?
a) Att Sverige bryter en lång fas av att inte ingå i någon militär allians.
b) Att Sverige måste avstå ifrån att ha en egen utrikesminister. I stället har alla länder en gemensam
utrikesminister.
c) Att Sverige går ur FN för att kunna gå med i Nato.
2. Vad kallas det när ett land inte är medlem i ett militärt samarbete?
a) romansfri
b) alliansfri
c) alliansarg
3. I programmet berättas att Sverige inte har tillhört en militär allians på lång tid. Hur lång tid då?
a) 35 år
b) 125 år
c) 200 år
4. Det kan ta upp till ett år innan Sveriges medlemskap i Nato godkänns. Vad krävs innan dess?
a) Att alla andra medlemsländer i Nato godkänner Sverige som ny medlem.
b) Att Sverige bevisar sig militärt duktigt nog för att få vara med.
c) Att Sverige svarar på svåra frågor om de andra medlemsländerna och får alla rätt.

5. Det finns åtta partier i riksdagen. Av de åtta är sex positiva till Natomedlemskap. Vilka då?
a) Socialdemokraterna
b) Moderaterna
c) Liberalerna
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d)
e)
f)
g)
h)

Centern
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

6. Vad heter det när folket ges möjlighet att ta ställning i en specifik fråga? Resultatet kan sedan vara
rådgivande eller beslutande för regeringen, för hur de ska göra i den frågan.
a) cyberröstning
b) folkomröstning
c) valberedning
7. I programmet pratas det om cyberattacker. Vad menar man då?
a) Krigföring högt uppe i rymden.
b) Attack från militära robotar.
c) Någon form av attack på internet, exempelvis i form av skadliga datavirus.
8. Vad betyder desinformation?
a) Det är när information är otydlig och dåligt formulerad.
b) Det är när falsk eller vilseledande information sprids i syfte att nå en viss målgrupp.
c) Det är när informationen är väldigt svår att hitta.
9. Vad innebär Natos artikel 5?
a) Om ett land blir angripet ska de andra medlemsländerna hjälpa till att försvara det landet.
b) Om ett land får ont om el eller drabbas av matbrist ska de fem största länderna hjälpa till att lösa
det.
c) Om två länder blir oense ska de uteslutas ur Nato.
10. I programmet berättas att coronaviruset sprids i Nordkorea just nu. Hur många invånare har
Nordkorea?
a) 5 miljoner
b) 26 miljoner
c) 43 miljoner
11. Schackfyran är en tävling som många klasser från årskurs 4 deltar i. Vilka påståenden nedan stämmer
med schack?
a) Många schackklubbar erbjuder verksamhet för nybörjare, både för vuxna och barn.
b) Män och kvinnor, unga och gamla, oavsett språk och bakgrund kan alla spela schack.
c) Schack är ett spel där du även kan spela mot en dator.
d) Schack är ett spel där du använder både en kung och en drottning.
e) Schack är förbjudet att spela utomhus.
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Diskussionsfrågor
•

Kan du komma på egna idéer att minska koldioxidavtrycket där du bor? Skriv och rita. Inspirera
gärna andra att minska avtrycket genom att berätta om dina idéer.

•

Det finns fördelar och nackdelar med att gå med i Nato och det har diskuterats om beslutet att
söka medlemskap i Nato kunde ha skett genom en folkomröstning. Välj en fråga som ni skulle
vilja göra en ”barnomröstning” om. Diskutera tillsammans med en klasskamrat, vilka argument
finns det för er fråga och vilka argument mot. Skriv ner dessa och framför sedan era respektive
argument. Låt klasskamraterna rösta i er fråga.

Frågor till Mediesnacket
•

Läs tillsammans de pressetiska reglerna och diskutera i klassen varför ni tror att de finns - och
varför de är viktiga.

Facit: 1A, 2B, 3C, 4A, 5ABCDFG, 6B, 7C, 8B, 9A, 10B, 11ABCD
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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