
 
Tävlingsdel 3 
Gör så här: 
1. Gå in på din lokala MiniBladetsajt. 
2. Läs nyheterna och svara på frågorna i frågesporten nedan.  
3. Vid varje rätt svar finns en bokstav.  
3. Bokstäverna bildar 1-2 ord, som ger er en ledtråd om vem personen är.  
4. Skriv in veckans ledtråd nedan.  
 
Vilket ord bildar bokstäverna? 

 
 
 
De leder Melodifestivalen Fråga 1 
 
1. David Lindgren är en av de nya programledarna i Melodifestivalen. Han kommer få bra 
träning inför det nya jobbet  – varför då? 
S. Han ska vara programledare för ett nytt program på Barnkanalen. 
Å. Han ska vara programledare för Bolibompa. 
Ä. Han ska vara programledare för Idol. 
 
Årets första nobelpristagare Fråga 2 
 
2. Yoshinori Ohsumi får Nobelpriset. Men från vilket land kommer han? 
A. Japan 
B. Kina 
C. Sydkorea 
 
Åldergränsen kan sänkas på bio Fråga 3 
 
3. Varför vill regeringen ändra på 15-årsgränsen på bio? 
O. De tror att det är svårt att säga vilken ålder barn är. 
P. De tror att de som är yngre än 15 år ändå lyckas ta sig in på bion. 
R. De tror att barn som är yngre än 15 år ändå ser filmerna hemma. 
 
 
 
 



Skola målas med graffiti Fråga 4-5 
 
4. Varför målar konstnären “Yash” Södra skolan i Edsbyn med graffiti? 
Ä. Barnen som går på Södra skolan älskar graffiti. 
Ö. Yash gick på Södra skolan när han var liten. 
A. Kommunen ville att skolan skulle bli fin. 
 
5. Yash ska måla en hel vägg, men det är svårt. Vad gör han för att det ska bli lättare? 
K. Han skissar först upp sin målning på väggen. 
L. Han målar först på ett papper. 
M. Han tänker noga ut hur målningen ska se ut. 
  
Astrids liv blir film Fråga 6-7 
 
6. Ett filmbolag ska göra en film om Astrid Lindgren. Varför söker filmbolaget nu kvinnor 
mellan 18 och 25 år? 
Ö. De behöver en ung person som säger om filmen är bra. 
A. De behöver en skådespelare som spelar den unga Astrid. 
B. De vill att flera kvinnor arbetar med filminspelningen. 
 
7. Hur många barn hade Astrid Lindgren? 
P. Ett 
R. Två 
S. Tre 
  
Miljöarbete över världen Fråga 8-9 
 
8. Varför heter det Parisöverenskommelsen? 
P. I Paris har de mycket problem med miljön. 
R. Det var Frankrike som kom på idén till överenskommelsen. 
S. Överenskommelsen gjordes i Paris. 
 
9. När måste länderna i Parisöverenskommelsen börja arbeta för att nå målen? 
S. Om 30 dagar. 
T. Om 3 månader. 
U. Om 3 år. 
  
Orkan i USA Fråga 10 
 
10. Vad är speciellt med orkanen som närmar sig USA? 
N. Det brukar inte vara orkaner i södra USA. 
O. Den är väldigt stark. 
P. Den kommer passera väldigt många länder. 
  
Läs andra delen om Signe under fliken Kändis Fråga 11 
 
11. Vem var Signe i pingisfinal med i Sveriges Yngsta Mästerkock? Lös Signes hemlis för att få 
reda på svaret. 
L. Paul Svensson 
M. Per Moberg 
N. Tina Nordström 


