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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. Vilket datum kommer corona-lättnaderna att lyftas?  
A. 29 september    B. 29 oktober                   C. 29 november 
 

2. En nyhet handlar om tre svenska kvinnor och deras barn som har kommit till Stockholm. Varför 
är de här?    
A. De har protesterat mot talibanerna i Afghanistan.  
B. De har utvisats från Myanmar.  
C. De har varit med terrorgruppen IS och har nu utvisats från Syrien.  
 

3. Vem undersöker vad som ska hända med barnen till de tre kvinnorna?   
A. socialtjänsten 
B. polisen 
C. regeringen 

 
4. Sverige har tagit EM-brons i hästhoppning. Vad heter ryttaren?  

A. Malin Baryard-Johnsson   
B. Peder Fredricson  
C. Henrik von Eckermann 
 

5. Hästen som tog EM-brons heter Catch Me Not. Vad betyder det namnet? 
A. Fånga mig inte    B. Lura mig inte                              C. Jaga mig inte 

 
6. Vad kallas det när någon har fördomar och sprider hat och/eller hot mot judar? 

A. semiantik   B. antisemitism                                C. seminarium 
 

7. Under Förintelsen dog ungefär sex miljoner judar. Under vilket krig pågick Förintelsen?   
A. första världskriget  B. hundraårskriget                            C. andra världskriget 
 

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på webben 
och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig primärt till barn i 
mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av  faktafrågor och diskussionfrågor som är 
kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”. Programmen och annat material hittar 
du på urplay.se/lilla 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5URE4zWVBYRzNDNjZUMUNFR1M2NDA3NEQ1Ny4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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8. Vad kallas judendomens heliga byggnad? 
A. kyrka B. moské                       C. synagoga 
 

9. I Mediesnacket pratar de idag om att vara anonym. Vad betyder ordet anonym? 
A. utan bagage                          
B. utan namn        
C. utan adress  
 

10. Idag fick du lära dig om olika regler som gäller för elsparkcyklar. Vilken regel är rätt?  
A. Du måste alltid ha hjälm när du kör elsparkcykel.  
B. Du behöver inte ha hjälm när du kör elsparkcykel. 
C. Du måste ha hjälm om du är under 15 år när du kör elsparkcykel. 
 

11. I en av världens största terroristattacker så hände flera saker. Bland annat flög två flygplan in i 
World Trade Center i USA. Omkring 3000 människor dog. När hände det?   
A. 9/11 2001  
B. 11/9 2001  
C. 11/9 2011  
 

12. Någon månad efter terroristattacken så gick USA in i landet Afghanistan med militärer och 
bomber. Varför gjorde de det?  
A. För att stoppa flickor från att gå i skolan. 
B. För att stoppa terrorgruppen al-Quaida.  
C. För att ta kontroll över landets olja.   

 
13. I dagens program fick du reda på en person som ska leda Mello 2022. Vem då? 

A. Oscar Zia 
B. Erik Saade 
C. Anis Don Demina 
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Diskussionsfrågor 
 

1. Vad tycker du om att Corona-restriktionerna lättar? Vad kan vara bra? Finns det något du inte 
tror är bra, vad i så fall?   
 

2. Fördom är en negativ inställning mot till exempel personer eller händelser. Fördomar bygger på 
vad man tror om något och inte vad man vet. Fördomen är alltså just en ”för-dom” – att man 
dömer någon i förväg. Varför har människor fördomar, vad tror du?  

 

Frågor till Mediesnacket 

• Har du sett något reportage på TV eller i en tidning där en medverkande varit anonym? Hur såg 
du det?  
 

• Kom på olika sätt som används för att göra en person anonym i media.  
 

• Vad skulle kunna vara så känsligt att man vill vara anonym? Vad tror du?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facit:  1A, 2C, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9B, 10C, 11B, 12B, 13A  

 
 

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.  


