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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 12 

 
Nyhetsquiz med fokus på källkritik 
 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken. 
 
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. Vi har tidigare fått träffa två barn som har kommit till Sigtuna från Ukraina. De har fått börja 
i svensk skola. Hur många barn i skolåldern har fram tills nu sökt skydd i Sverige från kriget? 
A. drygt 1000 
B. drygt 3000 
C. drygt 6000 

 
2. Ukrainas president har nyligen hållit ett tal direkt till Sveriges riksdag. Vad heter presidenten? 

A. Viktor Janukovytj  
B. Volodymyr Zelenskyj 
C. Andrzej Duda 
 

3. Fördjupning:  
I nyhetsrapporteringen talas det ibland om luftrum. Vad stämmer bäst in på det ordet? 
A. Det är området ovanför ett specifikt land.  
B.  Den luft som finns inne i ett skyddsrum. 
C. Den luft som sipprar ut ur flygplan. 

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 

 
----- 
 

Nyheten om att Ryssland har inlett en invasion av Ukraina är en otäck och svår händelse som kan väcka 
tankar och känslor. Dina elever kan ha behov av att prata om det de ser och hör. Lilla Aktuellt Skola har tagit 
fram arbetsblad med diskussionsfrågor att utgå från för att prata med elever om oro kring det som händer i 
Ukraina. Här kan du ta del av arbetsbladet med diskussionsunderlaget.  
 

 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUMlVUVUdJSVBEU1RHQ1RRS1FHUkxXSUlBOC4u&wdLOR=c88988286-D446-486B-8C35-20B8A519E4D7
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/226000-226999/226994-2_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf
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4. Vid kriser är det viktigt att vi alla får korrekt information snabbt. Vilken webbplats nedan 
erbjuder information som är särskilt anpassad för barn? 
A. regeringen.se 
B. krisinformation.se 
C. 8sidor.se 
 

5. Sverige ingår i den uttagning som nu pågår för att få delta i fotbolls-VM. Vad kallas en sådan 
avgörande fas i en turnering med ett annat ord? 
A. upptävling B. sluttävling C. play-off 
 

6. Världsmästerskapet i fotboll 2022 kommer att spelas i slutet av året. I vilket land?  
A. Tjeckien 
B. Qatar 
C. Italien 
 

7. Enligt den opinionsundersökning som Lilla Aktuellt gjort tillsammans med UR är trygghet, brott 
och kriminalitet några av de frågor som barn mellan 9-12 år tycker är viktiga. För dessa frågor är 
Morgan Johansson en ansvarig politiker. Vilken är hans ministertitel? 
A. Justitie- och inrikesminister 
B. Trygghetsminister 
C. Lag- och ordningsminister 
 

8. Morgan Johansson säger i inslaget att det är viktigt att förebygga brott. Vad menas med att 
förebygga? 
A. Att jobba tillsammans.  
B. Att bygga fler hus. 
C. Att hindra i förväg. 
 

9. Fördjupning:  
I inslaget träffar vi personer från två av Sveriges största riksdagspartier. Riksdagspartierna 
förbereder sig nu inför valet i höst. När är det val i Sverige? 

A. Alltid den första söndagen i september. 
B. Alltid den andra söndagen i september. 
C. Alltid den tredje söndagen i september. 
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Diskussionsfrågor 
 

• I ett inslag får vi återträffa det syskonpar som flytt från kriget i Ukraina till Sverige. Förra 
gången när vi träffade dem sa de att de kände sig som hemma i Sverige – för att de är i säkerhet 
här. Nu har systrarna fått börja i svensk skola. Du kanske också kommer att få en ny 
klasskamrat? Vad skulle du vilja berätta för en ny klasskamrat om dig, din stad och Sverige? 

• En allvarlig händelse skedde på en gymnasieskola i Sverige i veckan. Två lärare blev så illa 
skadade, så att de dog. Eleven, som är misstänkt för brottet, greps i samband med den här 
händelsen och är nu inlåst i häkte medan brottet utreds.  
Igår hölls en tyst minut på många skolor i Sverige för de två lärarna.  

1. Vad betyder de fetstilta orden? 
2. En tyst minut är ett sätt att hedra och sörja de två lärarna. Vad 

menas med att hedra och sörja? Vilka fler sätt finns för att visa sin 
medkänsla i en sån här situation – för offren och deras anhöriga?   

• I ett inslag överlämnar en flicka brev till vår justitie- och inrikesminister. Där frågar hon och 
hennes klasskamrater hur de ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Ministern tycker att det 
är bra att skriva till dem som har makt – och kräva en förändring.  
Om du skulle skriva ett brev till en ansvarig minister i regeringen i en fråga – vilken fråga skulle 
det vara? Vem skulle du skriva till? Vad skulle du skriva?  

 
Mediesnacksfrågor 

• Om det händer till exempel en olycka, kris, brand, pandemi eller ett krig – och du behöver få 
information om det. Hur gör du? Var hittar du information? Tipsa varandra! 

• Vilken är skillnaden mellan information från nyhetssidor och information från 
myndighetssidor? 

• Det kan skilja sig hur vuxna och barn behöver få och ta emot information.  
På vilket sätt tycker du att information ska vara för att du ska ta till dig av den och förstå den? 

 

Fria ordets dag 
Fria ordets dag är en kostnadsfri digital lektion för sjätteklassare på 40 minuter om yttrandefrihet, 
källkritik och sociala medier som anordnas av UR, SVT, SR och lokala tidningar runt om i landet. Det 
finns också ett arbetsblad med tillhörande quiz till lektionen. Läs mer och anmäl er här. 

 
 
 

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

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://sverigesradio.se/fria-ordets-dag

