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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.   
 

1. Vem vann ”Årets låt” på P3 Guld-galan? 
A. Hov1   B. Victor Leksell                           C. Jelassi 
 

2. Yasin blev "Årets artist" på P3 Guld-galan. Men han kunde inte ta emot priset. I inslaget säger de 
att han sitter inlåst hos polisen i väntan på rättegång. Vad heter det med ett annat ord? 
A. fängslad    B. bötfälld   C. häktad 
 

3. Ett av inslagen i dagens program handlar om rån mot barn. Men vad betyder egentligen rån? 
A. Stöld med inslag av våld eller hot om våld.     
B. När någon tar sig in i ett låst utrymme och stjäl saker.  
C. När man avsiktligt skadar någon annan, fysiskt eller psykiskt. 
 

4. Har rån mot barn i Sverige ökat, minskat eller varit på samma nivå sedan 2019?  
A. ökat                                      B. på samma nivå                                            C. minskat 
 

5. Det har varit ett vulkanutbrott på Island, nära landets huvudstad. Vad heter Islands huvudstad? 
A. Tórshavn   B. Reykjavik          C. Trondheim 
 

6. Under ett vulkanutbrott så flyter eller kastas en smält bergart upp. Vad heter den? 
A. granit  B. lava          C. marmor 
 

7. Det har varit stora översvämningar i Australien. Vad beror översvämningarna på? 
A. En stor damm har brustit.  
B. Det har varit snabb snösmältning.  
C. Det har varit kraftiga regnfall.  
 

  

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-VFgKOYzERSGt5UN0FWNTM0ODc5Sk5DODFKRjJES0dPV0FYQi4u
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8. Många har behövt lämna sina hem på grund av översvämningarna. Vad kallas det med ett annat 
ord? 
A. trotsa                                       B. evakuera                                            C. arrestera 
 

9. Nu ökar smittan av corona hos barn. Det sprids också olika varianter av corona. Vad kallas olika 
varianter av ett virus med ett annat ord?   
A. mutor       B. mutationer                         C. mediciner 
 

10. Bland vilken åldersgrupp är smittspridningen av corona störst? 
A. bland barn  B. bland äldre över 60 år   C. bland vuxna som är 20 - 59 år 

 
 

 
 

Diskussionsfrågor 
1. Ett av inslagen handlar om rån mot barn.  

a. Vad innebär det att känna sig trygg eller otrygg?  
b. Är du rädd för att gå ut själv? Vad är du i så fall orolig för ska hända?  

2. Coronasmittan ökar bland barn. Hur gör du för att skydda dig från att bli smittad? 

3. Nu kan skolor införa betyg från årskurs 4 om de vill. Men det finns olika åsikter om det är bra 
eller inte.  

a. Vilka argument för och emot betyg förs fram i programmet?  
b. Vad tycker du om betyg från årskurs 4? 

c. Kommer din skola införa betyg från årskurs 4? Vem kan du fråga för att ta reda på det?  
 

Frågor till Mediesnacket 

• Vad är nyheter? 
• Hur ofta läser, lyssnar eller tittar du på nyheter?  
• Var hittar du de nyheter som du tar del av?  
• Är det viktigt att hänga med i nyheterna, tycker du? Varför/varför inte? 
• På vilket sätt kan nyheter vara jobbiga? Vilka slags nyheter är de mest intressanta, tycker du? 

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

 

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.  


