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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

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

1. Nu forskas det på vaccin för barn, men ännu är det långt kvar innan ett sådant vaccin skulle bli 
godkänt, så än så länge är det bara vuxna som vaccineras. Hur många vuxna har tills idag fått sin 
första vaccinspruta? 
A. cirka 50 % B. cirka två tredjedelar C. cirka 1/4  
 

2. Vad heter det när man inte kan bli sjuk av ett virus, eftersom kroppen vet hur den ska försvara sig 
mot sjukdomen?  
A. mortalitet B. immunitet   C. antibiotika 
 

3. Nu har de allmänna råden ändrats så att barn och unga kan mötas utomhus i matcher och på 
tävlingar. Vem är det som skriver de allmänna råden om covid-19? 
A. Folkhälsomyndigheten                 B. Regeringskansliet                C. Socialstyrelsen 
 

4.  Att tävlingar och matcher för barn och unga bara ska arrangeras lokalt, vad betyder det?  
A. Att de ska ligga nära en idrottslokal.  
B. Att de arrangeras i en ort eller i ett område där alla deltagarna bor.                                          
C. Att det ska gå att åka lokaltrafik dit.  
 

5. På lördag är det 1:a maj. Vi är alltid lediga då, även när den dagen är på en vardag. Varför då?  
A. Det är är den internationella arbetarrörelsens demonstrationsdag. 
B. Det var den dagen år 1921 som kvinnlig rösträtt infördes i Sverige.                                       
C. Första maj är då vi firar att våren har kommit på riktigt.  
 

6. Någon som arbetar med att odla mat och föda upp djur, vad har den personen för yrke?  
A. trädgårdsmästare              B. lantbrukare  C. skogvaktare 
 

7. När får man köra en traktor, trots att man inte har körkort?  
A. Om man kör på egen mark.  B. Om man kör max 30 km/h.   
C. Om man är över 18 år.  
 

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-VFgKOYzERSGt5UODRXSEtSOU1PS0hPNlJURFoxNURVTE0yTC4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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8. I veckans program uppmärksammas mäns våld mot kvinnor. En av Sveriges ministrar, Märta 
Stenevi, nämns. Vad är hon för minister? 
A. justitieminister B. jämställdhetsminister        C. socialminister  
 

9. Vart kan du vända dig om du upplever våld hemma, antingen mot dig eller någon annan i din 
familj? Flera alternativ nedan är rätt.  
A. Ring Bris, telefonnummer 116 111 
B. Berätta för en lärare, kurator, skolsköterska eller någon annan vuxen. 
C. Kontakta ungdomsmottagningen där du bor. www.umo.se 
 

10. Nu finns det ett förslag på att byta namn på grundsärskola till anpassad grundskola. Vad tyckte 
eleverna i inslaget om det förslaget?  
A. Alla tyckte att det var bra.  
B. Eleverna tyckte lite olika.  
C. Alla tyckte att det var dåligt.  
 

11. Veckans kluring 
Den 30 april är det valborgsmässoafton. Varför firar vi det? 
A. Till minne av det tyska helgonet Sankta Walpurgis. 
B. För att det är vårdagsjämning den dagen.  
C. Det är dagen då den helige Anden gav sig till känna för Jesus lärjungar.  
 
 

Diskussionsfrågor 
 

1. Barn blir oftast inte särskilt sjuka av covid-19, men de kan sprida sjukdomen. För att få stopp på 
sjukdomen behövs ett stort, brett skydd i Sverige och världen. I ett av inslagen berättas att man nu 
undersöker ett vaccin för barn. Barnen har olika tankar om att vaccineras. Borde det vara 
obligatoriskt för alla människor att vaccinera sig? Motivera din åsikt.  
 

2. I ett av inslagen får vi veta att barn och unga (födda 2002 eller senare) får spela match och delta i 
tävlingar igen. Motiveringen till det är att ”fysisk aktivitet främjar god hälsa”.  
a. Vad betyder ”fysisk aktivitet”, ”främja” och ”en god hälsa”? Förklara med egna ord och ge 
exempel på vad det kan innebära. 
b. Diskutera vad fysisk aktivitet och god hälsa kan betyda för er.  

  

http://www.umo.se/
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3. I ett av inslagen besöker man barn vars föräldrar arbetar med att odla mat och föda upp djur. 
Barnen berättar att de ibland får elaka kommentarer som handlar om att de bor på en gård. Elaka 
kommentarer är det nog många som har upplevt och blivit ledsna för. Det finns de som inte alltid 
tänker på vad de säger, hur de säger det och hur det tas emot. Varför tror du att vissa personer 
säger elaka saker?  

4. Det finns många yrkeskategorier på en skola. I kampanjen ”Min lärare” får elever runt om i landet 
nominera en lärare som de tycker om. Hur är en bra lärare, tycker du? Och hur är en bra elev?  

 

Frågor till Mediesnacket 
 

1. Förklara vad memes är med egna ord.  
2. Ser du ofta memes när du skrollar runt på nätet? 
3. Vad är det som gör memes roliga, tycker du? 
4. Det är många som vill vara roliga på nätet. Vilken typ av humor på sociala medier gillar du bäst, 

till exempel sketcher, memes, parodier, någon som drar skämt? Motivera ditt svar. 
5. Testa att göra en egen meme med hjälp av Torbjörns meme-skola!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facit:  1C, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, B och C (alla alternativ är rätt), 10A, 11A 

 

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.  


