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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

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

1. Årets julklapp är en evenemangsbiljett. Vilka händelser är exempel på evenemang?  
Flera svar är rätt. 
a) En fotbollsmatch. 
b) En gatudemonstration. 
c) En teaterföreställning. 
d) En tågresa där många reser tillsammans. 
e) En festival. 
 

2. Nu vill regeringen och Folkhälsomyndigheten att vi ska använda vaccinbevis när vi går på sport- 
eller kulturevenemang. Troligen kommer regeln att gälla för alla personer över 16 eller 18 år. Men 
vilka evenemang gäller det för? 

a) För utomhusevenemang där publiken är fler än 100 personer. 
b) För inomhusevenemang där publiken är fler än 100 personer. 
c) För alla evenemang – oavsett antal på publiken och oavsett inomhus eller utomhus. 

 
3. Många anmälningar om bränder på lekplatser i Malmö har rapporterats i år. Man vet inte vem 

eller vilka som anlagt bränderna. Men vad kallas en person som lider av ett sjukligt intresse att 
starta bränder? 
a) Pyroman 
b) Pyrotekniker 
c) Pyropat 

 
4. Vad heter det nya avtalet som skrevs under av de deltagande ledarna vid klimatmötet i Glasgow? 

a) COP26 Pact 
b) Let´s Build the World Strong Again Pact 
c) Glasgow Climate Pact 

  

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-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUNFpCQVJNOFZKSjhXWFpHRTc1VVhIVTFSMi4u&wdLOR=cB669D5E6-7EB6-4246-8DFA-5663A280CD35
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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5. Vad står i det nya klimatavtalet? Flera svar är rätt. 

a) Användandet av fossila bränslen ska minska i hela världen. 
b) Alla länder har lovat att följa regelboken om utsläppsminskningar. 
c) Länderna ska ge nya klimatlöften 2022. 
d) Länder som är extra drabbade av klimatförändringar ska få mer pengar. 
e) Kolkraften ska bort helt.  

 
6. UTMANING! Vilken beskrivning stämmer in på fossila bränslen? 

a) Det är bränslen som är rester av djur och växter som levde för länge sedan. 
b) Det är bränslen som är framställda från förnybara energikällor. 
c) Det är bränslen som har tagits ut ur en kärnreaktor. 

 
7. Vilka av alternativen är exempel på fossila bränslen? Flera svar är rätt. 

a) kol 
b) etanol 
c) olja 
d) naturgas 
e) biogas 

 
8. Sveriges Radio i samarbete med Radiohjälpen uppmärksammar varje år en viktig fråga. I år är 

temat För en värld utan barnarbete. Hur många barn runt om i världen beräknas arbeta trots att 
de är barn?  
a) 4 miljoner barn 
b) 160 000 barn 
c) 160 miljoner barn  
 

9. I Afghanistan råder fattigdom och svält. Sverige är ett av de länder som nu har stoppat mycket av 
sin pengahjälp på grund av att talibanerna tagit över makten.  
Vilket ord betyder just det: pengahjälp mellan länder? 
a) ekonomiskt bistånd 
b) månadsgivare 
c) skatt 
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Diskussionsfrågor 

1. Sista åren har elcykeln, det återvunna plagget och mobillådan korats till årets julklappar. Årets 
julklapp 2021 är en evenemangsbiljett. Om du skulle få chansen att utse en sak eller en upplevelse 
till årets julklapp, vilken skulle det vara? 

2. I inslaget om det nya klimatavtalet intervjuas klimataktivist Greta Thunberg. Det är inte bara hon 
som ger kritik till det här avtalet. Vad är kritikerna kritiska mot?  
Berätta med hjälp av följande stödord: inga höga förväntningar, fossila bränslen, framsteg. 

3. I inslaget om läget i Afghanistan berättar två reportrar om kvinnors situation i landet. Kvinnorna 
har inte samma rättigheter som män i det talibanska styret. Vilka saker har kvinnorna drabbats av, 
enligt reportrarna?  
Återberätta med hjälp av följande stödord: jobb, kläder, hemma, skola, studier. 
 

Frågor till Mediesnacket 

• Hur kan det se ut för journalister i vissa länder? Vad tänker du om det? 
• Varför tror du att det är viktigt att journalister ska kunna jobba fritt? 
• Dela in er i grupper. Välj ut några länder per grupp. Ta reda på hur det ser ut för journalister i just 

de länderna. Berätta sedan för varandra.  
Sök på: pressfrihet, yttrandefrihet 

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

 
 

 
 
 
 
Om ni skulle bli nyfikna på att arbeta mer med Fria ordets dag så finns det mer underlag från UR: 
Arbetsblad https://www.ur.se/wp-content/uploads/2021/11/UR_arbetsblad_fria_ordets_dag_2021-1.pdf 
Quiz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-
VFgKOYzERSGt5UQjdWWjJJUThLNzNFUE03QjZNWk1UTEZJQS4u&wdLOR=c07D63A64-3B1C-407D-A27E-
8FF5C22EDA02 

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.  

https://www.ur.se/wp-content/uploads/2021/11/UR_arbetsblad_fria_ordets_dag_2021-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UQjdWWjJJUThLNzNFUE03QjZNWk1UTEZJQS4u&wdLOR=c07D63A64-3B1C-407D-A27E-8FF5C22EDA02
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UQjdWWjJJUThLNzNFUE03QjZNWk1UTEZJQS4u&wdLOR=c07D63A64-3B1C-407D-A27E-8FF5C22EDA02
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UQjdWWjJJUThLNzNFUE03QjZNWk1UTEZJQS4u&wdLOR=c07D63A64-3B1C-407D-A27E-8FF5C22EDA02

