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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

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

1. Ryssland har nu meddelat att de drar tillbaka stridsfordon från gränsen till Ukraina. Men andra 
länder menar att den informationen ”inte är bekräftad”. Vad betyder det?  
a) Att informationen inte är nedskriven. 
b) Att ingen annan har intygat att informationen är sann. 
c) Att informationen uppfattas som tråkig. 

 
 

2. I det spända läget på gränsen mellan Ryssland och Ukraina pratar man nu om att det pågår 
diplomati. Vad innebär det? 
a) Att minska antalet soldater. 
b) Att hota varandra med ord, exempelvis på sociala medier. 
c) Att prata och försöka hitta en lösning för att undvika att det ska bli våldsamt. 
 

3. Fördjupning 
De flesta länder i världen har personer som arbetar med diplomati. Vad kallas det yrket? 
a) diplom b) diplomat   c) diplomut 
 

4. Rysslands president träffade i veckan ledare från flera olika länder, bland annat Emmanuel 
Macron. Vilket land är han president i? 

a) Tyskland b) Spanien   c) Frankrike  
 
5. Regeringscheferna i olika länder har olika titlar. I Sverige har vi en statsminister. Tysklands ledare 

heter Olaf Scholz. Vilken titel har han? 
a) förbundskansler b) premiärminister   c) statsminister  

 
 

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-DIU-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUN1UzMk1QMU5SNVpRTEE0VDRMUTFCVVhIWC4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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6. I konflikten kring Ryssland och Ukraina är det stort fokus på det militära samarbetet mellan USA, 
Kanada och flera länder i Europa. Vad kallas den organisationen? 

a) EU b) Nato  c) OECD  
 

7. I samtal mellan länder är det ofta utrikesministrarna som träffas. Vad heter Sveriges 
utrikesminister? 

a) Ann Linde b) Anna Ekström  c) Annika Strandhäll 
 

8. I inslaget om Aaron visades en bild på hjärtats olika delar. Vilka ord nedan är namn på delar i 
hjärtat? 

a) kammare b) hammare        c) förmak  d) hall 
 

9. Vad kallas det när någon säger ja till att ge sina organ till en annan person? 
a) ekvation  b) transplantation             c) donation  
 

10. Den 21 februari är det modersmålsdagen. Hur många språk talas det i Sverige? 
a) 100 b) 200  c) 300 
 

11. Fördjupning 
Sverige har fem nationella minoritetsspråk. Vilka är det?  
a) finska 
b) norska   
c) meänkieli  
d) svenska 
e) samiska  
f) romani chib 
g) jiddish  

 
12. Hur många språk talas det i världen? 

a) 500 b) 4000  c) 7000 
 

13. Hur många språk pratar den som har världsrekordet i flesta antal talade språk?  
a) 42 b) 44   c) 24 
 

14. Skridskoåkaren Nils van der Poel har tagit OS-guld och satt nytt världsrekord på 10 000 meter. 
Hur många kilometer är det?  
a) 1 km b) 10 km  c) 100 km 
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Diskussionsfrågor 

 
1. Aaron i programmet fick ett nytt hjärta, men blev sjuk och träffade inte sina kompisar under ett helt år. 
Om du skulle vara borta länge från kompisar och det du brukar göra, vad skulle du längta efter? Fundera 
och skriv ner fem saker, dela gärna med en klasskamrat.  
 
2. Hade du hört talats om uttrycket ”Jag glum”? Berätta om var och hur? Vad tror du att det betyder? 
Varför uppstår sådana här trender, vad tror du?  
 
3. I inslaget om språk nämns ett väldigt långt ord. Vilket är det längsta ordet du kan komma på? Hur 
många bokstäver består ordet av? Fundera gärna tillsammans med en klasskamrat.  
 
 

 

Frågor till Mediesnacket 

 
• Vad är skillnaden mellan en insändare och en journalistisk text? 
• Har du läst en insändare någon gång? 
• Får man skriva en insändare om vad som helst? 
• Om du skulle skriva en insändare, vad skulle du vilja skriva om?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Facit: 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A,8A+C, 9C, 10B, 11A+C+E+F+G, 12C, 13A, 14B 

 
 
 

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.  


