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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

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

1. Vad är det för sorts orm som har rymt från Skansen? 
A. huggorm 
B. kungskobra 
C. boarom  
 

2. Vad heter Storbritanniens nya premiärminister? 
A. Boris Johnson 
B.  Liz Truss 
C. Rishi Sunak 
 

3. Extrafråga. Vad kallas det konservativa partiet som hen är ledare för?  
A. Tories 
B. Labour Party 
C. Brexit Party 
 

4. Under vilket århundrade sjösattes Vasaskeppet och Äpplet?   
A. 1500-talet  
B. 1600-talet  
C. 1700-talet  
 

5. Var i Stockholm kan du åka på studiebesök för att se och lära dig mer om Vasaskeppet? 
A. I Vasaparken 
B. På Vasamuseet 
C. På Skansen 
 

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet läggs upp på UR Play på 
fredagar och sänds också på SVT klockan 10.00 och 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste 
händelser och vänder sig primärt till elever på mellanstadiet. Arbetsbladet består av faktafrågor och 
diskussionfrågor som är kopplade till veckans avsnitt. Arbetsbladet innehåller även frågor till 
programpunkten Mediesnacket. Alla avsnitt och allt pedagogiskt material hittar du här: 
urplay.se/lilla 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UMllITU0xWk1PVDRLQVhKS09QODkzVFRESC4u
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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6. Vilket yrke har Jim Hansson, som var med och undersökte skeppet Äpplet? 

A. marinbiolog 
B. skeppsbyggare 
C. marinarkeolog 
 

7. I programmet nämns något som ska börja gälla inom EU från slutet av 2024. Vad har röstats 
fram?  
A. en gemensam strömbrytare till alla lampor 
B. en gemensam laddare till all småelektronik 
C. en gemensam konsol till alla tv-spel 
 

8. I vilken årskurs tävlar man i Den stora läsutmaningen?   
A. åk 4 
B. åk 5 
C. åk 6 
 

9. Antalet olyckor med EPA-traktorer, eller A-traktorer som de också kallas, har ökat mycket. 
Vad kan en orsak till det vara? 
A. Hastighetsgränsen för EPA-traktorer har höjts. 
B. Det finns många fler EPA-traktorer nu. 
C. Åldersgränsen för att få köra dem har sänkts till 13 år. 
 

10. Vad är KP en förkortning för? 
A. Kompisposten 
B. Kramposten 
C. Kamratposten 
 

11. Vad heter programledaren för KPTV? 
A. Benjamin Singer 
B. Ylva Hällen 
C. Kristoffer Fransson 
 

12. Det blir vintertid tidigt på morgonen söndagen den 30 oktober. Vad händer då? 
A. Man ställer fram klockan en timme.  
B. Man ställer tillbaka klockan en timme.  
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Diskussionsfrågor 

• En kille i inslaget om EPA-traktorer tror att olyckorna skulle minska om hastighetsgränsen höjdes 
till 45 km/h. Håller du med eller inte? Förklara hur du tänker.  

• Vilka ämnen vill du att KPTV tar upp? Varför just dem?  
• Kan du några roliga skämt? Tycker du att man får skämta om allt? Varför/varför inte? 

Ta reda på mer 
 

• Ormen som rymde från Skansen hette ormen först Sir Väs. Var kommer det namnet ifrån?  
• Nu heter ormen Houdini. Varför då? Vem var Houdini?  

 

Mediesnacksfrågor 

Mediesnacket är 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.  
 

• Var finns en av internets största hemligheter? 
• Varför är det så hemligt, tror du? Diskutera! 
• Vad är ett domännamn? Ge exempel på olika domännamn.  
• Skulle du vilja vara en nyckelbärare? Varför/varför inte?  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Facit: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7B, 8A, 9B, 10C, 11A, 12B 

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://urplay.se/serie/226072-mediesnacket

