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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

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

1. Coronaviruset muterar, alltså förändras. Vad heter den variant som sprids mest just nu?  
A. Alpha 
B. Beta    
C. Delta 
 

2. Vad berättade statsminister Stefan Löfven om sig själv i veckan?   
A. Att han avgår som statsminister.  
B. Att han ska byta parti.         
C. Att han ska bli ambassadör i ett annat land.   
 

3. Magdalena Andersson nämndes i inslaget. Hon är finansminister. Vad gör en finansminister?        
A. Ansvarar för ekonomi. 
B. Ansvarar för försvaret.  
C. Ansvarar för skolan.                     
 

4. När är det val i Sverige nästa gång? 
A. maj 2022 B. september 2022                   C. december 2022 
 

5. I Afghanistan har en grupp tagit över makten. Vad heter den gruppen? 
A. talibaner  
B. Al-Qaida  
C. Hamas 
 

6. USA bestämde sig för att ta hem alla sina soldater från Afghanistan. Hur länge har USA haft 
soldater i landet?   
A. två år   B. fem år                                          C. tjugo 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-VFgKOYzERSGt5UMFZBTURSM1UxMzMwNkZJU00wMks2VDVGSS4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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7.  Laget Malmö FF har gått vidare till gruppspelet i Champions League. Vad betyder FF i Malmö 
FF? 
A. föräldrafritt 
B. fotbollsförening 
C. fortissimo  
 

8. Var arrangeras Paralympics? 
A. Beijing 
B. Tokyo  
C. Sidney 
 

9. Det har kommit en ny rapport som handlar om klimatförändringarna. Vilken organisation har 
gett ut rapporten?  
A. DN B. EU                       C. FN 
 

10. En orsak till klimatförändringar är utsläpp av fossila bränslen. Vilka av alternativen är exempel på 
fossila bränslen? Det finns fler än ett rätt svar.  
A.kol                          
B. etanol    
C. olja 
D. biogas 
E. naturgas 
 

11. Väder och klimat är inte samma sak. Vad ska det stå i luckorna i texten nedan? 
 
a. Det handlar om hur det är just nu och precis här, till exempel mulet och regn eller klart och 
soligt. Det kallas för________.  
b. Det berättar istället hur det har varit i genomsnitt på en plats under en längre period. Det kallas 
för________.   
 
A. a. väder, b. klimat 
B. a. klimat, b. väder 
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Diskussionsfrågor 

1. Sepideh i inslaget om Afghanistan rörs till tårar när hon tänker på landet och människorna där.  
a) Hon beskriver samhället och hur det är att leva i Afghanistan. Vad berättade hon? Vad tänkte 

du om det?  
b) Hon tycker att Sverige är ett tryggt land. Fundera tillsammans på hur ett tryggt land är. 

Fundera också på hur ett otryggt land är.   
 

2. Barnen i inslaget funderar kring klimatfrågan. Gör det du också. Fundera först, prata sedan med 
en klasskamrat.  

a. Tänker du mycket på vad som händer med klimatet?   
b. Är klimatfrågan en viktig fråga för dig? Varför? Varför inte?  

 
3. Diskutera med en klasskamrat. Kan ni komma på tre saker som ni kan göra i er vardag som skulle 

kunna bidra till en positiv förändring för klimatet? 
 

Frågor till Mediesnacket  
• Vilka nyheter möter du under en dag? Är det mest "negativa" eller "positiva" nyheter?  
• Vilka nyheter är mest intressanta, tycker du, de "negativa" eller de "positiva"? Motivera ditt svar. 
• Lyssna på forskaren Jesper i programmet. Vad säger han? Och vad tänker du om hans förklaring?  

 

 

 

 

 

 

 

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


