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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

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

1. Regeringen har beslutat att sänka rekommenderad ålder för att ta vaccin mot Covid-19. Vilken 
ålder rekommenderas från och med november? 
A. Från 10 år     B. Från 13 år                    C. Från 12 år  
 

2. I USA har nyligen en rymdraket skjutits upp från Kennedy Space Center. Var ligger det?  
A. I Florida B. I Ottawa                   C. I Arizona 
 

3. I inslaget från Ljusnedal berättas om ett stort vilt djur som går runt bland bostäder. Vilket djur är 
det? 
A. grizzlybjörn B. myskoxe                   C. myskhörning 

 
4. I vilket landskap ligger Ljusnedal? 

A. Hälsingland B. Härjedalen                    C. Halland 
 

5. Klimatkompis är en programserie och aktivitet från UR som många klasser i årskurs 3 deltar i. I år 
handlar uppdraget om plast och återvinning. Vad menas med att återvinna? 
A. Att tillverka nya produkter av sådant som har kastats. 
B. Att vinna något flera gånger.  
C. Att kasta samma sak flera gånger. 

 
6. Begreppen miljö och klimat blandas ofta ihop. Vad betyder ordet miljö? 

A. omkring     B. omgivning                    C. omhänderta 
 

7. I inslaget beskrivs att klimat är en del av vår miljö och att klimatet mäts över tid. Ungefär hur lång 
tid? 
A. Ungefär 1 år. 
B. Mindre än en vecka. 
C. Över 30 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-DIU-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUMk43T1hNUzRSR1cwQ1pPMFMxSktQR0dJNC4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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8. Ibland syns "blurrade" bilder i tv-program. Vad kan det bero på? 

A. Att programmet inte hann bli helt färdigt. 
B. Att färgerna är för starka där. 
C. Att ett märke eller en logga ska döljas. 

 
9. Veckans kluring 

Vaccination kommer från språket latin. Vad betyder ordet vaccin från början?  
A. råttbältros B. kokoppa                     C. skydd mot pest 
 
 
 

 

Diskussionsfrågor 
 

 A. Att plocka skräp i naturen och vattnet är positivt för vår miljö. Ge fler exempel på vad vi kan göra som 
kan vara bra för vår miljö?  
 
B. I ett av inslagen berättade elever på Visättraskolan i Flemingsberg om vad de tänker efter sommarens 
skjutning där två barn skottskadades. Fundera och prata sedan med en klasskamrat: 

• Vad tänker du kring inslaget?  
• Vill du att något ska ändras för att du ska känna dig trygg där du bor?  

 

Mediesnacket 
 

• Har du sett blurrade loggor och märken i tv-program? Vad har du tänkt då?  
• Vad tänker du om att det finns en lag som säger att märken och loggor inte får synas i vissa typer 

av program?  
• Om lagen inte hade funnits – hur tror du att det hade påverkat dig att se loggor och reklam i de 

här tv-programmen? 
 

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

 
 

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.  


