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Nyhetsquiz 

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

 
1. En del länder har infört skatt på läsk och andra saker som innehåller mycket socker. Varför?     

A. För att försöka förbättra människors hälsa 
B. För att stötta lokala företag 
C. För att öka statens intäkter 
 

2. Hur många länder har i dag någon form av "sockerskatt"?   
A. 11 
B.  85 
C. 170 

 
3. Vad heter myndigheten som håller på att undersöka om också Sverige ska ha en sockerskatt?     

A. Livsmedelsverket 
B. Naturskyddsföreningen 
C. Kemikalieinspektionen 
 

4. I programmet får vi se en nöjespark som drabbats av översvämning. Vilken var orsakerna till 
översvämningen? 
A. Stora tidvattenhöjder 
B. Lokala dammar som brustit 
C. Kraftig nederbörd och smält snö 
 

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 diskussionsfrågor 

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-DIU5wxoo6L4ixJvgZYUHMg0WRUQ05OQTFWRU03WDFBWFhMSDg1N1FIRU9FTC4u
https://urplay.se/serie/228689-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Ungefär hur stor är Kinas befolkning?   
A. 1,4 miljoner 
B. 1,4 miljarder   
C. 14 miljarder 
 

6. I Kiruna har man gjort ett stort fynd i en gruva. Vad är det för historiskt fynd? 
A. En stor vikingagrav 
B. Ett helt nytt grundämne 
C. Flera ovanliga metaller 
 

7. Vi får höra en statsgeolog berätta om fyndet som har gjorts. Vad gör en geolog? 
A. Undersöker jordens berggrund 
B. Undersöker jordens växtliv 
C. Undersöker havet och livet i vattnet 
 

8. Vilket land är just nu EU:s ordförandeland? 
A. Belgien 
B. Spanien 
C. Sverige 

 
9. Vad innebär det att vara ordförandeland i EU? Ordförandelandet har ...  

A. möjlighet att stifta nya lagar som ska gälla i samtliga EU-länder.   
B. möjlighet att styra vilka frågor som medlemsländerna ska diskutera.   
C. särskild makt att bestämma vilka länder som får bli nya medlemmar. 
 

10. Hur många länder är medlemmar i Europeiska unionen (EU)? 
A.17 
B. 27 
C. 37 
 

11. I programmet får vi veta mer om vad som händer under puberteten. När startar puberteten? (Flera 
alternativ kan vara rätt.) 
A. Det är olika från person till person. 
B. För en del någon gång på lågstadiet. 
C. För en del någon gång på mellanstadiet. 
D. För en del någon gång på högstadiet. 
 

12. Vad heter de hormoner som förknippas med puberteten?   
A. Östrogen och testosteron 
B. Vita och röda blodkroppar 
C. Melatonin och serotonin 
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Diskussionsfrågor 
 
• Utifrån klippet med nyheten om gruvfyndet i Kiruna: 

o fundera över vilka möjliga positiva konsekvenser de hittade metallerna och brytandet av 
dem kan medföra. (Fundera utifrån både individnivå, samhällsnivå och ur ett 
hållbarhetsperspektiv.) 

o fundera över vilka möjliga negativa konsekvenser de hittade metallerna och brytandet av 
dem kan medföra. (Fundera utifrån både individnivå, samhällsnivå och ur ett 
hållbarhetsperspektiv.) 
 

• I programmet får vi lära oss mer om puberteten. 
o Vad tänker du på när du hör ordet pubertet? 
o I vilka sammanhang brukar du höra ordet? Vad brukar sägas om puberteten då? 
o Hur vet man att man är i puberteten? 

▪ Gör en lista på vilka förändringar, både i kroppen och knoppen, som kan komma i 
och med puberteten. 

 
 

Mediesnacksfrågor 
 
Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på  

olika sätt  finns också som egna korta program här.  

• Hade du hört talas om källtillit innan du såg inslaget? 
• Vad är det för skillnad på källtillit och källkritik?  
• Varför är det viktigt med källtillit?  
• Hur använder du källtillit i din vardag?  
• Ge exempel på källor du litar på och motivera varför de är trovärdiga. 

 
 

 
 
 

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

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

