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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. Från och med 1 juni så lättar corona-restriktionerna eftersom smittan har gått ner. 
Hur många får nu vara samtidigt i en biosalong?  
A. 8  B. 50    C. 80                   
 

2. Hur många får samlas sittande på utomhusevenemang, till exempel en fotbollsmatch?  
A. 50 
B. 300                          
C. 500  
 

3. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Men det är ovanligt att det går så dåligt för Sverige. 
Hur länge sedan är det som Sverige inte var bland de åtta bästa lagen i ett sånt här mästerskap?  
A. 54 år sedan                                     B. 24 år sedan                              C. 84 år sedan 
 

4. Ett inslag handlar om att en person har skjutits till döds. Personen ska ha varit knuten till 
organiserad brottslighet. Vad är organiserad brottslighet?  
A. En kriminell grupp som begår brott för att tjäna pengar.  
B. Brott som planerats noggrant.  
C. Brottslighet som utförs i gäng med minst 15 personer.  
 

5. Vad kallas det när polisen tror att någon är skyldig till brott? 
A. misstänka   B. gripa                                     C. anhålla 
 

6. År 2020 dog 48 personer i Sverige på grund av att de blev skjutna. Det visar statistik från Brå, 
Brottsförebyggande rådet. Men vad betyder ordet statistik, egentligen?   
A. När man räknar och mäter olika saker och visar det i tabeller och diagram. 
B. När man berättar olika fakta om staten.  
C. Det är ett annat ord för matematik.  
 

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-VFgKOYzERSGt5UQ1dZRUE1UEo3OVhWTFZGSUZHODFCRDNaMC4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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7. Cementfabriken på Gotland vill minska sina utsläpp av en gas som är dålig för klimatet. Vilken?  
A. metan B. ozon                       C. koldioxid 
 

8. Vad kallas gaser som bidrar till den globala uppvärmningen med ett gemensamt namn?   
A. avgaser                          
B. växthusgaser        
C. klimatgaser  
 

9. Den globala uppvärmningen bör bromsas. Målet i världen är att den inte ska öka med mer än...  
A. 2 grader       B. 1,5 grader                     C. 4 grader 
 

10. Ett inslag handlar om gamern Tommy Innit. E-sport har vuxit mycket och en del turneringar ses 
av miljoner människor. En stor turnering är The International. Vilket spel tävlar man i där?  
A. League of Legends  
B. Dota 2  
C. Overwatch 
 
 

Diskussionsfrågor 
 

1. Nu lättar Sverige på corona-restriktionerna. Vad kommer du vilja göra i sommar som du inte har 
gjort på länge och som du längtar efter att göra? 

2. Cementfabriken på Gotland ligger på tredje plats när svenska företag rangordnas som 
klimatbovar. Men vad kan mer vara en klimatbov? Prata med en klasskamrat om saker som har 
med vår livsstil att göra, som gör oss till klimatbovar. 

a. Är du själv en klimatbov ibland? Hur kan du förändra ditt beteende för att minska 
risken att vara en klimatbov? 

b. Hur kan vi påverka makthavare och företag för att Sverige ska bli så nära 
klimatneutralt som det bara går?  

3. Sverige är i grunden ett tryggt land att leva i. På nyheterna får vi dock höra om både olyckor och 
våld nästan varje dag.  Statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att det år 2020 var 48 
skjutningar i Sverige med dödlig utgång. Samma år dog 190 personer i trafikolyckor. Varför blir 
det inte en stor nyhet varje gång någon dör i trafiken när det blir det varje gång när någon dör i en 
skjutning? Fundera tillsammans med en klasskamrat.   

 

  



Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2021-06-03 

      Sida 3 (av 3) 

 

Frågor till Mediesnacket 
 

• Vem är Tommy Innit? 
• Tommy Innits klipp på YouTube är populära. Varför då, tror du? 
• Brukar du spela onlinespel?   
• Skulle du också vilja streama när du gejmar (spelar dataspel)?  

 
 

 

 

 

GLAD SOMMAR!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facit: 1B, 2C, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 8B, 9A, 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.  


