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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

Nyhetsquiz 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 
1. I vilken åldersgrupp var smittspridningen av covid-19 som högst i slutet av november (det vill säga 
vecka 47)?    

 

 

 
a) 70-79 år 
b) 10-19 år 
c) 0-9 år 
 
2. I  inslaget berättar Britta Björkholm, som arbetar på Folkhälsomyndigheten, vilka rekommendationer 
som gäller för barn, för att barnen också ska bidra till att minska smittspridning av covid-19. Vad säger 
hon att barnen ska göra? 
a) Hålla avstånd. 
b) Använda munskydd.  
c) Vara uppmärksam på om man börjar bli sjuk och i så fall stanna hemma. 
 

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-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUMzdGREFDQVNHNVVIMkU4UDU2TzJSOEVBRC4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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3. För första gången har ridsporten belönats med Bragdguldet. För vilken insats vann ryttarna priset?   
a) De tog OS-guld i laghoppning. 
b) De vann OS i dressyr. 
c) De vann VM.   

 
4. Vad betyder ordet bragd?    
a) ett fiasko 
b) en hjälteinsats 
c) ett mycket värdefullt pris 

 
5. Ett stort fraktfartyg brann utanför Göteborg i veckan. Besättningen var kvar ombord under branden. 
Vad menas med en besättning i detta fall? 
a) Personal som arbetar på fartyget. 
b) Brandmän som släcker branden. 
c) Containrar med dyrbar frakt.   

 
6. I vilket landskap ligger staden Göteborg? 
a) Bohuslän 
b) Halland 
c) Dalsland 
 
7. Vad är en förbundskansler? 
a) en kung eller en drottning 
b) en regeringschef 
c) en diktator 
 
8. Sveriges regeringschef har en annan titel, vilken är det?  
a) statsminister  
b) kung eller drottning 
c) talman  
 
9. Vad heter den person som lämnade arbetet som förbundskansler i Tyskland den 8 december? 
a) Anna Angelo 
b) Merke Angel 
c) Angela Merkel 
 
10. Flera Nobelpris delas ut i veckan. Vem var Alfred Nobel, som priset är uppkallat efter? Flera svar är 
rätt.  
a) Han var svensk. 
b) Han var kemist. 
c) Han uppfann dynamiten. 
d) Han levde på 1800-talet. 
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11. Vilket datum firas Nobeldagen? 
a) 1 december 
b) 10 december 
c) 20 december   
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Diskussionsfrågor 

 
1. Smittspridningen av covid-19 ökar. I inslaget får barn frågan om de skulle ha velat ha fler regler att 

förhålla sig till under pandemin för att minska smittspridningen.  
Vad svarar du själv på den frågan? Motivera ditt svar.  
 

2. Klass 6B på Christinaskolan tävlar i Retorikmatchen om att hålla tal i ämnet ”nytt på schemat”. 
Klassens tal handlar om att ha mental hälsa på schemat. Skulle du vilja ha det ämnet i skolan? Vad 
skulle man då få möjlighet att lära sig? Varför kan det vara bra att prata om hur man mår och 
känner sig?   

 

Frågor till Mediesnacket 
• Vad gör en skådespelare på jobbet? Hur tror du att det skulle vara att arbeta som skådespelare? 
• Vad hade varit roligast? Vad hade varit svårast? 
• Vilken typ av känsla tror du är svårast att gestalta, det vill säga att spela, som skådespelare?  

Varför just den? 
• Skulle du vilja jobba som skådespelare? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

 
 
Facit: 1B, 2C, 3A, 4B, 5A, 6A, 7B, 8A, 9C, 10A+B+C+D, 11B 

 

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.  


