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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyhetsquiz 

 
• 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. Vad heter Ukrainas huvudstad?  
a) Kairo 
b) Kiev 
c) Kigali  
 

2. I studion berättas om händelsen i staden Butja där civila människor har blivit dödade. Vad menas 
med civila människor? 
a) Människor som inte är militärer. 
b) Människor som bor i städer 
c) Människor som arbetar som poliser.  

 
 
3. Det är förbjudet att starta ett krig, men om ett krig ändå startar finns det lagar kring krigsföring. 

Vilka påståenden nedan tror du stämmer med krigets lagar? 
a) Sårade och sjuka ska skyddas.  
b) Anfall får endast riktas mot militära mål.  
c) Inte attackera civila människor med flit. 

 
4. Fördjupningsfråga: I vilken stad i Europa ligger den internationella domstol som arbetar med att 

utreda krigsbrott? 
a) Haag b)Paris  c) Berlin  
 
 

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-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUNVVEM1BWMUszVTA2VEs0VTJGUlQ4QUFZRi4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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5. I inslaget om FN:s stora klimatrapport, som publicerades i veckan, hörde vi Antonio Guterres 
säga att världens ledare inte gör tillräckligt för att nå de uppsatta klimatmålen. Vilken titel har 
Antonio Guterres? 
a) Förbundskansler b) Ordförande  c) Generalsekreterare 
 

6. I samma inslag visas ett hus i Nederländerna. Huset är täckt av solcellspaneler. Med hjälp av 
panelerna är man nästan helt självförsörjande. Vad innebär det, i det här fallet?  
a) Människorna som bor i huset har inget arbete.   
b) De gör sin egen el och värme.  
c) De har ett företag tillsammans.  

 
 

7. För att nå klimatmålen måste uppvärmningen bromsas. Bränslen som kol, olja och gas måste bytas 
ut mot...  ja vad?  
a) sol b) vind  c) vatten  

 
8. I ett av inslagen intervjuas skolministern, vad heter hon?  

a) Annika Strandhäll 
b) Anna Ekström  
c) Lina Axelsson Kihlblom  
 

9. När influencern Margaux Dietz ställer frågor till politiker menar hon att hon tar sitt ansvar att 
vara opartisk. Vad innebär det att vara opartisk? 
a) Att inte ta ställning för någon.  
b) Att ta ställning för någon.   
c) Att vara orättvis. 
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Diskussionsfrågor 
1. I ett inslag träffar vi en psykolog som ger oss sina förslag på hur man kan hantera svåra saker. Hon 

jämför jobbiga tankar och bilder i huvudet med en randig tröja – man kan tänka på saker som är 
ledsamma och roliga vid olika tillfällen. Hur gör du när du har problem som fastnar i huvudet? Ge 
varandra era bästa tips!  

 
2. Det är Rysslands president tillsammans med dem som har makten i landet som har ansvaret för att 

ha startat kriget i Ukraina – inte det ryska folket. Ändå finns det människor i Sverige som blir 
retade och hotade på grund av att de är ryssar. I inslaget sägs att ”inget barn ska bli utsatt för 
någon form av kränkning beroende på var de kommer ifrån”. Vad kan vi göra för att stötta dem 
som blir utsatta?  

 
3. Veckans klass har en robot i sitt klassrum eftersom en av eleverna för en begränsad tid inte kan 

vara på plats på skolan. Vilka fler saker skulle en robot kunna hjälpa till med i ett klassrum, tänker 
ni? 

 
 
 

Frågor till Mediesnacket 

• Tycker du att det är intressant med politik? Varför/varför inte? 
• I september är det val. Kommer du följa nyheter om valet? 
• När du hör eller ser nyheter som handlar om politik – från vilka källor kommer de?  

Exempel, tv, radio, tidningar, sociala medier osv. 
• Tycker du att det finns en skillnad om det är en journalist eller en influencer gör nyheter om till 

exempel politik? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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.  


