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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

Nyhetsquiz 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 
1. Vilket land drabbades i veckan av kraftiga tornados? Enligt statistik är det världens mest 
tornadodrabbade land. 
a) Kanada 
b) Skottland 
c) USA  
 
2. Hur kan en tornado beskrivas? 
a) Ett väderfenomen med mycket kraftiga virvelvindar.  
b) En vind som för med sig sand från öknen. 
c) Solstormar som kommer från explosioner på solens yta. 
 
3. I veckan krockade två fartyg ute till havs mellan Ystad och ön Bornholm. Vad heter det havet? 
a) Atlanten 
b) Östersjön  
c) Medelhavet  
 
4. Vilket land tillhör ön Bornholm?  
a) Danmark 
b) Sverige 
c) Tyskland 

 
5. Ett inslag berättar om en gala i musikgenren K-pop. Vad är K-pop? 
a) Konsertpop 
b) Koreansk pop 
c) Kultig pop  
 

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-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUMFFVREM0WUFFQ0tBNkFPRTY3V0QzTjJHNy4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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6. Veckans kluring 
Ett av K-popbanden använder sig av virtuella personer. Inom datorvärlden pratas det ofta om just 
virtuella personer och verkligheter. Vad betyder ordet virtuell? 
a) låtsad  
b) rolig 
c) tävlingsinriktad 
 
7. Musikhjälpen samlar nu in pengar för ”En värld utan barnarbete”. Barnkonventionen handlar bland 
annat om just det, att ”…du ska skyddas från arbete som kan skada dig eller hindrar dig från att gå i 
skolan.” (artikel 32) Hur länge kallas man barn enligt Barnkonventionen? 
a) 15 år 
b) 16 år 
c) 18 år  
 
8. Hur många barn runt om i världen tvingas arbeta, ibland eller hela tiden? 
a) 16 miljoner  
b) 200 miljoner  
c) 160 miljoner 
 
9. Vad är en tsunami? 
a) En havsstorm som bildas av kraftiga vindar och regn. 
b) En våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbotten. 
c) En virvelvind som kommer från åskväder. 
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Diskussionsfrågor 

 
1. Ungdomarna i Gottsunda vill skapa ett tryggare samhälle med hjälp av konst. Vilka andra sätt kan 

man använda sig av om man vill förändra något? Prata med en klasskamrat, vad skulle ni vilja 
förändra och hur skulle ni vilja uttrycka det?  
 

2. Det finns många olika traditioner man kan fira. Vilken är den viktigaste traditionen för dig? Vad 
firar du? Hur går det till? Skriv och berätta. 
 
 

 

Frågor till Mediesnacket 

• Brukar du se Kalle Anka på julafton?  
• Vad tänker du kring den traditionen? 
• Om du fick skapa en helt ny medietradition på julafton som många skulle följa - vad skulle det då 

vara, och varför? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Facit: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 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.  


