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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyhetsquiz 

Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 
1. Idrottaren Nils van der Poel gör succé i ett VM som pågår nu. I vilken sport? 

A. Skidor                       B. Skridskor                 C. Handboll  
 

2. Reportaget om attacker mot hundar var från Malmö. I vilket landskap ligger Malmö? 
A. Halland                          B. Skåne                    C. Blekinge 
 

3. Någon eller några har förstört träd i Malmö. Vad kallas det när en person förstör eller tar sönder 
något utan anledning?  
A. Vandalisera                       B. Emigrera                     C. Bagatellisera 
 

4. Trump har stått inför riksrätt i USA. Han blev friad. Men vad anklagades han för? 
A. Att ha ljugit på Twitter. 
B. Att ha uppmuntrat attacken på Kapitolium i januari i år. 
C. Att inte ha tagit covid-19 på tillräckligt stort allvar. 
 

5. För att Trump skulle fällas i riksrätten behövde två av tre senatorer rösta för det. Vad kallas det när 
fler än hälften måste rösta på ett alternativ för att det ska bli så?   
A. Neutralitetsval                          B. Majoritetsval                            C. Minoritetsval 

 
6. Vad brukar man kalla det för när en persons corona-besvär inte går över på lång tid? 

A. Långtidscovid                 B. Långsam corona                         C. Långvård 
 

7. I inslaget om corona talar man om ”lindriga symptom”. Vad menas med det? 
A. Dolda symptom                    B. Svåra symptom                C. Lätta symptom 
 

8. Vilken myndighet är det som främst informerar om rekommendationer om covid-19? 
A. Polismyndigheten               B. Skolverket                       C. Folkhälsomyndigheten 
 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UM0pKNFpXQUpYOTM3TzlPRzZZVlRQTDNWUi4u
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9. Vi ärver vissa egenskaper från våra biologiska föräldrar. Det beror på våra gener som finns i 
arvsmassan. Vad kallas detta för? 
A. BBC                            B. DNA                                     C. NBA 
 

10. Modersmål är det språk ett barn lär sig tala först. Sveriges riksdagspartier tycker lite olika om 
modersmålsundervisning i skolan. Hur många partier sitter i Sveriges riksdag? 
A. Sex                                   B. Åtta                                      C. Tio 
 
 

Diskussionsfrågor 

• Varför tror ni att någon eller några vill att hundar ska skada sig? 
• Det finns barn som har varit sjuka länge i covid-19 som inte har blivit trodda. Varför är det så, tror 

ni?  
• Har ni sett Mello i år? Spelar det någon roll att det inte är publik i Mello? Vad tycker ni?  
 

Mediesnacket 

• Hur tycker du det verkar att jobba som fotograf? 
• Vad tycker du verkar vara svårast med att jobba som fotograf? Vad tycker du verkar vara roligast? 
• Fundera ut en nyhet som hänt i ditt närområde. Tänk dig att du är fotograf och ska åka ut och 

göra ett reportage om nyheten. Vilka bilder skulle du då filma för att det skulle bli ett bra 
reportage? Diskutera i en liten grupp och kom på minst 10 klipp som behöver få med dig hem för 
att kunna göra ett bra reportage. 

 

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

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.  


