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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

Nyhetsquiz 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
Mediesnacketär en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på olika sätt. 
Mediesnacket i Lilla Aktuellt skola finns också som egna korta program här. 
 

1. Nu har kriget i Ukraina pågått i några veckor. Vilket datum invaderade Ryssland Ukraina? 
a) 21 februari 
b) 24 februari 
c) 28 februari 

 
2. I programmet köar människor från Ukraina utanför en myndighet för att få hjälp med boende, 

pengar och för att barnen ska kunna gå i skolan i Sverige. Vad heter myndigheten?    
a) Skolverket 
b) Migrationsverket 
c) Arbetsgivarverket 
 

3. Idag gästas Lilla Aktuellt skola av Sveriges migrationsminister. Vad heter han? 
a) Mikael Damberg 
b) Max Elger 
c) Anders Ygeman 
 

4. Många vill nu hjälpa ukrainare, både de som flytt och de som är kvar i Ukraina. Några bakar 
kakor, andra samlar in pengar - det finns många sätt. Vad kallas det för när någon jobbar för en 
god sak, utan att få lön för det? 

a) volontärarbete b) praktik  c) pension  
 
 

 

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-VFgKOYzERSGt5UNk5WOU1NT09ZSjI2UERQOUJVVzBVM0FSNC4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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5. Nu har det upptäckts en ny variant av covid-19. Vad heter den varianten? 
a) alfabeta b) deltakron c) gammabeta 
 
6. I Kina har 30 miljoner nu drabbats av en ny lockdown på grund av covid-19. Ungefär hur många 

människor bor i Kina?  
a) 1,4 miljarder b) 800 miljoner  c) 2,3 miljarder 
 
7. I programmet var det ett inslag från ett land som nu har tagit bort kravet på munskydd nästan 

överallt. Vilket land handlade det om? 
a) Spanien b) Frankrike  c) Rumänien  

 
8. Nu på söndag, den 20 mars, firas det persiska nyåret, vad kallas det?  
a) Rosh hashana b) Nouroz       c) Têt  

 
9. På söndag firas inte bara det persiska nyåret utan då infaller också vårdagjämningen. Vad innebär 

det? 
a) Att dag och natt kring denna tidpunkt är ungefär lika långa.  
b) Att det slutar snöa.   
c) Att alla vårdagar är lika varma. 
 

10. Vad heter medlemmarna i gruppen I Just Want To Be Cool?  
a) Eskil, Valter och Jocke  
b) Erik, Victor och John    
c) Victor, Emil och Joel 
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Frågor till Mediesnacket 
Vad är en podd?  
Vad är det för skillnad på en podd och radio?  
Vem får göra en podd?  
Hur gör man för att lyssna på en podd?  
 

Diskutera 
1. Har du arbetat eller samlat in pengar för att hjälpa andra? Vad gjorde du och vad gick pengarna till?  
Om du skulle hjälpa andra idag, vad skulle du göra då?  
 
2. Om ni skulle få ta emot barn på flykt i er klass, vad skulle ni kunna göra för att få dem att känna sig 
riktigt välkomna? Vilka är de första 10 orden du skulle lära din nya klasskamrat?  

 

Arbeta vidare 
1. Vilka olika högtider firar ni i din klass? Gör en gemensam lista. Välj en av högtiderna som du vill veta 
mer om. Ta reda på fakta och berätta om den för dina klasskamrater.   
 
2. Välj a eller b eller båda. 
a) Planera din drömpodd! Vad skulle podden handla om? Vilka gäster skulle du bjuda in? Vilka frågor 
skulle du ställa?  
 
b) Eldpodden: Eldfesten som beskrivs i programmet är en slags vårfest som firas precis före det persiska 
nyåret.  Under Eldfesten utförs en ritual då man hoppar över små eldar. Samtidigt som man hoppar 
sjunger man en ramsa för att ta bort allt som är dåligt och som man inte vill ha med sig in i det nya 
året.  Intervjua och spela in dina klasskamrater om vad de vill bli av med från förra året och vad de skulle 
vilja få eller vara med om under det här året?  Sätt ihop till en podd.  
 
 
  

 

 

 

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

 

 

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.  


