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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. Under påskhelgen har det skett upplopp i flera städer i Sverige. I vilken stad startade upploppen?  
a) Köping 
b) Nyköping 
c) Linköping  

 
2. Vilka av följande ord kan fungera som synonymer till upplopp? 

a) oroligheter 
b) konstigheter 
c) våldsamheter  

 
3. Yttrandefrihet är viktigt för att ett land ska kunna kalla sig för en demokrati. Var ingår 

yttrandefrihetslagen?  
a) katekesen  
b) grundlagarna  
c) pressfrihetslagen  
 

4. I programmet nämns att polisen har tagit fast många personer. Vad kallas det på polisiärt språk 
när en polis tar en misstänkt person för att förhöra den så snart som möjligt? 
a) döma  b) gripa  c) anhålla 

 
 
 

 

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-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVURjBOVkJBRzRXTElQRFE5WlQ4OVRJOTZKUC4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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5. Fördjupning: Koranen är Islams heliga skrift och Bibeln är Kristendomens. Men till vilken religion 
hör Toran? 
a) judendomen 
b) hinduismen 
c) buddhismen 

 
6. Vad heter regionen i östra Ukraina där staden Mariupol ligger och där Ryssland nu trappar upp 

sina attacker? 
a) Damaskus b) Dakar  c) Donbass 
 

7. 1949 bildades Nato som ett militärt samarbete mellan många länder i väst. Hur många länder 
ingår i Nato? 
a) 20 b) 30   c) 40  
 
 

8. Vad kallas östblockets pakt som bildades som svar på Nato 1955? 
a) Warszawapakten 
b) Leninalliansen 
c) Münchenavtalet  

 
 

9. När upplöstes Sovjetunionen och därmed också dåvarande östblockets sammanslutning? 
a) 1981  
b) 1991   
c) 2001 

 
10. Vilket krig under 1900-talet ledde fram till den stora uppdelningen av många länder i två olika 

pakter - öst och väst?  
a) första världskriget 
b) andra världskriget 
c) europeiska revolutionen   

 
11. Regeringen lämnar två gånger varje år förslag på hur de vill använda Sveriges pengar. Vad kallas 

den pengaplaneringen? 
a) skatt 
b) försäkring 
c) budget  
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Diskussionsfrågor 

1. I inslaget om demonstrationer och upplopp i Sverige berättas att yttrandefrihet är en lag.  Om du 
fick bestämma att det skulle finnas en ny lag i Sverige, vad skulle den lagen handla om?  
 

2. Söndagen den 11 september 2022 äger Riksdagsvalet i Sverige rum. I Sverige får den som fyllt 18 
år rösta i valet men det förs ibland diskussioner om åldersgränsen kanske borde sänkas till 16 år. 
Vilka för- och nackdelar ser du med en lägre åldersgräns? 
 

3. Bästa läraren! Hur är, eller bör, en riktigt bra lärare vara? Vilket sätt och vilka egenskaper tycker du 
är viktiga? Skriv och berätta under rubriken Bästa läraren!  

 
 

Frågor till Mediesnacket 

• Har du fått ett kedjebrev någon gång? Vad handlade brevet om och vad uppmanades du att göra? 
• Vad tänkte du om brevet? 
• Sammanfatta vad Jack Werner sa - hur kan man känna igen att det man fått är ett kedjebrev? 
• Vad tycker du man ska göra om man får ett kedjebrev? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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.  


