
Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-12-09 

      Sida 1 (av 3) 

 

ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyhetsquiz 

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

1. På lördag är det Nobeldagen och Nobelprisen delas ut i Stockholm. Men ett pris delas ut i 
Norge. Vilket?   
A. Medicinpriset 
B. Fredspriset 
C. Ekonomipriset 
 

2. Veckans klass lär sig dansa en särskild dans inför sitt Nobelfirande. Vad heter dansen? 
A. Hambo 
B.  Vals 
C. Schottis 
 

3. Varför kan alkomätare reagera och ge utslag på den som druckit julmust? 
A. Julmust är en jäst dryck och innehåller därför alkohol. 
B. Alkomätaren blandar ihop öl och julmust. 
C. Det gör den inte, det är fel. 
 

4. Vilken myndighet jobbar bland annat med att barn och unga ska ha en trygg och bra 
uppväxt? 
A. Socialtjänsten  
B. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
C. Myndigheten för psykologiskt försvar 
 

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-DIU5wxoo6L4ixJvgZYUHMg0WRURUgzVUY5OUk4WEdQTUpRTVA0UUU5RjgzSy4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Vad heter lagen som används för att skydda barn som mår dåligt i sitt hem? 
A. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
B. Lagen om anställningsskydd (LAS)  
C. Lagen om vård av unga (LVU) 
 

6. I veckan kom en nyhet om ett beslut om att alla kvinnor och tjejer som flytt till Sverige från 
ett visst land ska få stanna här. Vilket land handlar det om? 
A. Afghanistan 
B. Argentina 
C. Armenien 
 

7. Vad heter myndigheten som fattade beslutet?  
A. Jämställdhetsmyndigheten 
B. Migrationsverket 
C. Folkhälsomyndigheten 
 

8. I veckan hålls ett stort FN-möte i staden Montreal. I vilket land ligger Montreal? 
A. Kanada 
B. Frankrike 
C. Schweiz 
 

9. Vad vill man komma fram till under mötet? 
A. Hur man ska hindra förlusten av arter och ekosystem 
B. Hur man ska stoppa fattigdom och svält 
C. Hur man ska ge utbildning till barn i alla länder 
 

10. Vad krävs för att uppnå betygskriteriet för simning i årskurs sex? 
A. Simma 200 meter i en följd, varav 50 meter i ryggläge 
B. Simma 200 meter och hoppa från 3 meter 
C. Simma 200 meter och hålla andan under vattnet i 30 sekunder 
 

11. Nils van der Poel har tilldelats Bragdguldet efter att ha gjort succé under vinter-OS. Vem eller 
vilka delar ut Bragdguldet? 
A. Svenska folket 
B. Svenska Dagbladet 
C. Svenska Friidrottsförbundet 
 
 

12. Svenska kyrkans nya ärkebiskop heter Martin Modéus. Ärkebiskopen har en särskild stav. Vad 
kallas en sådan? 
A. Mitra 
B. Kräkla 
C. Kåpa 
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Diskussionsfrågor 

 

• I programmet berättas om Socialtjänsten och ett falskt rykte som sprids.  
o Varför sprids sådana här rykten?  
o Vad tänker du om ryktet?  

 
• Har du stött på andra falska rykten på sociala medier?  

o Vad handlade ryktena om?  
o Vad tänkte du om dem?   

 
 

Mediesnacksfrågor 

 

• Ge exempel på hur man kan sprida sin egen musik.  
• Vem är det som äger en låt? Hur funkar det? Ta reda på mer om upphovsrättslagen för 

musikproduktion.  
• Vilka kan få pengar om en låt blir populär? Ge exempel på vilka andra än artisten som kan tjäna 

pengar på en låt.  

 
 

 

   

 

 

 

 

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


