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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

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

1. Argentina och Frankrike är i final i fotbolls-VM för herrar. Men vilka spelar match om brons?   
A. Kroatien och Marocko 
B. England och Portugal 
C. Frankrike och Brasilien 
 

2. För vilket land spelar Lionel Messi? 
A. Spanien 
B.  Argentina 
C. Portugal 
 

3. För vilket land spelar Harry Kane? 
A. Nederländerna 
B. Tyskland 
C. England 
 

4. Danmark har bildat ny regering. Vilka partier ingår i regeringen? 
A. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti och Danmarksdemokraterne 
B. Socialdemokratiet, Venstre och Moderaterne 
C. Venstre, Moderaterne och Danmarksdemokraterne 
 

5. Vad heter Danmarks statsminister? 
A. Sanna Marin 
B. Jonas Gahr Støre 
C. Mette Frederiksen 

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-VFgKOYzERSGt5UMU9WSkZIQlVESkVMQ1pJOU1BUVpDRFdZNS4u
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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6. Några schimpanser har rymt från djurparken Furuvik. Utanför vilken stad ligger Furuvik? 
A. Karlstad 
B. Umeå 
C. Gävle  

 
7. Schimpanser är en slags apa, det vet du säkert. Det finns många slags apor. Vilket av alternativen är 

också en apa? 
A. schakal 
B. gibbon 
C. surikat 
 

8. K-popbandet BTS ska ta en paus. Från vilket land kommer bandet? 
A. Vietnam 
B. Japan  
C. Sydkorea  

 
9. Det har kommit en rapport om vad vi äter och dricker. Vilken myndighet har gjort den 

rapporten? 
A. Jordbruksverket 
B. Socialstyrelsen 
C. Folkhälsomyndigheten 
 

10. Vad äter och dricker vi mer av nu än på 1980-talet? Flera alternativ kan vara rätt. 
A. kött 
B. mjölk 
C. grönsaker  
D. choklad och andra sötsaker 

 
11.  Kan du få ett straff om du slänger ett kolapapper på gatan? 

A. ja, böter 
B. nej 
C. ja, samhällstjänst 

 
12. Ett sätt att fuska i speltävlingar kan vara att installera ett datorprogram eller ett programsystem, 

till exempel i tangentbordet. Vad kallas datorprogram eller programsystem med ett annat ord? 
A. brandvägg  
B. mjukvara 
C. algoritm 
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Diskussionsfrågor 

 
• Vad äter vi om 50 år?  

Vad äter vi mer av, mindre av och äter vi något helt nytt? Skriv och berätta om en kväll på 
stjärnrestaurangen år 2070. 

 
• Drömpresenten  

Om du fick ge en present till någon du inte känner, vad skulle du ge bort? Till vem skulle du ge 
presenten och varför? 
 

• Tackbrevet 
Tänk dig att du själv har fått en present av någon du inte känner. Vad har du fått? Skriv ett brev 
och tacka den du fick gåvan av. Berätta vad presenten betyder för dig och vad du kände när du 
fick den.  

 
 

   

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.  
 

1. Har du märkt av fusk i dataspel? Hur då?  
2. Vad tycker du att man kan göra om man upptäcker att någon fuskar? 

 

 

 

 
 

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

