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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.
1. Vad är målet med med att skicka rymdsonden Perseverance till Mars?
A. Att få information
B. Att vinna ett rymdrace
C. Att hitta UFO:n
2. Vad är en rymdfarkost?
A. Maten som astronauterna äter
B. En rymdraket
C. En kamera
3. Vilka två planeter i vårt solsystem är jordens närmaste grannar?
A. Jupiter och Mars
B. Venus och Mars
C. Saturnus och Mars
4. Vad är NASA?
A. En amerikansk rymdmyndighet
B. En rysk rymdmyndighet
C. En amerikansk underrättelsetjänst
5. Ett av de nya råden i vissa regioner om hur vi ska förhålla oss i tiden för corona är att man alltid
ska bära munskydd i kollektivtrafiken. Vilket alternativ är ett exempel på kollektivtrafik?
A. Lastbil
B. Taxi
C. Buss
6. Hur ofta sker den stora bokrean i Sverige?
A. Varje månad
B. En gång om året

C. Två gånger om året

7. Att gå igenom isen betyder att isen går sönder och man trillar i vattnet. I inslaget berättar man vad
som är viktigt att ha med sig när man är på isen på sjöar, vattendrag eller hav. Vad?
A. Isdubbar, ispik och en kompis
B. Varm choklad och en kompis
C. Knäskydd och en kompis
Sida 1 (av 2)

Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola, 2021-02-26

8. Man ska alltid vända sig mot det håll man kom ifrån när man ska ta sig upp ur en vak. Varför då?
A. Man känner igen sig där.
B. Där vet man att isen håller. C. Det är närmast hem.
9. Vilken artist eller grupp deltar i Mello för tredje året i rad?
A. Eva Rydberg
B. Anton Ewald

C. The Mamas

10. Ett av inslagen i veckans program handlar om en 11-åring från Colombia. Vad heter Colombias
huvudstad?
A. Bogotá
B. Lima
C. Buenos Aires
11. Jonna Sundling tog medalj i Skid-VM denna vecka. Vilken medalj tog hon?
A. Brons
B. Silver
C. Guld
12. Veckans kluring! Arbeta två och två.
Avståndet från jorden till Mars varierar eftersom planeterna rör sig i lite olika banor, men
medelavståndet är 78 340 000 kilometer. (Enligt Rymdstyrelsen.) Hur många varv runt jorden är
det? Tänk först på vilken information som behövs och sedan vilket räknesätt som kan användas.
A. Cirka 955 varv
B. Cirka 1955 varv
C. Cirka 95 000 varv

Diskussionsfrågor
•
•
•

Skulle ni kunna tänka er att flytta till Mars? Varför? Varför inte?
Det kommer ofta nya råd kring corona. Vilken är skillnaden mellan ett råd och en lag? Och varför
är det så viktigt att alla följer råden?
Vilken är din favoritbok? Vänd dig till grannen och försök övertala den personen att läsa just din
favoritbok.

Mediesnacket
•
•
•
•

Vad är en nyhetsbyrå och vad gör de som arbetar på nyhetsbyrån?
Kan du något namn på en nyhetsbyrå?
Hur kan man säga att nyhetsbyråer och källkritik hänger ihop? Vad tror du skulle hända om
nyhetsbyråer inte fanns?
Vilket land skulle du vilja få mer nyheter ifrån? Varför?

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