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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 18 

 
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. Vilken av flaggorna är Natos flagga?  
A.  
B.  
C.  

 
2. Vad är Nato en förkortning av? 

A. North American Tourist Organization 
B. North Atlantic Treaty Organization 
C. Need of All Teachers Opinions 
 
 
 

3. Det pratas just nu om både Sveriges och Finlands åsikter i Nato-frågan. Länderna är grannar. I 
Finland finns också svenskan kvar som officiellt språk, tillsammans med finskan. Hur kan det 
komma sig? 
A. Sverige och Finland har varit samma land under långa perioder genom historien. 
B.  Svenskan och finskan är väldigt liknande språk. 
C. Alla Europas länder hade tidigare en regel som sa att alla barn ska lära sig svenska i skolan. 
 

4. Vilka tre riksdagspartier är störst nu (i maj) enligt en väljarmätning?  
A. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 
B. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
C. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. 
 
 

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-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUN0ZGQ0EzTFBHODk1OUtCQ1BCTVA5WVNWMi4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola


Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-05-06 

      Sida 2 (av 3) 

 

5. Vad innebär 4-procentsspärren? 
A. Riksdagen måste ha minst fyra procent kvinnor. 
B. För att komma in i riksdagen måste ett parti ha fått över 4 procent av svenska folkets röster.  
C. Minst 4 procent av riksdagsledamöterna måste ha haft ett annat jobb innan de börjar arbeta 
som riksdagspolitiker. 
 

6. Vilka två partier i riksdagen är just nu (i maj) minst?  
A. Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
B. Liberalerna och Miljöpartiet 
C. Kristdemokraterna och Liberalerna 
 

7. Inom vilken religion firas Eid al-fitr?   
A. islam 
B. judendom 
C. hinduism 
 

8. Eid al-fitr firas som avslutning av en religiös period där man bland annat fastar. Vad kallas den 
perioden? 
A. Alhambra 
B. Jom kippur 
C. Ramadan 
 

9. Första tisdagen i maj uppmärksammas astma lite extra genom internationella astmadagen. Vad är 
astma?   
A. En sjukdom som ger utslag inuti munnen. 
B. En sjukdom i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. 
C. En sjukdom som ger huvudvärk.  
 

10. Ruben berättar i ett inslag att han använder en astma-inhalator varje morgon. Vad betyder ordet 
inhalator?  
A. Apparat som används vid inandning av läkemedel. 
B. Apparat som ger ut UV-strålar. 
C. Apparat som avger små läkande vibrationer. 
 

11. Astma är vanligare än man kanske tror. Hur många har astma i Sverige? 
A. ungefär 100 000 
B. ungefär 500 000 
C. ungefär 800 000 
 

12. Diana och Yulia dubbar program till ukrainska på UR. Vad betyder ordet dubba? 
A. att adla 
B. att klä med gummi 
C. att översätta i tal 
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Diskussionsfrågor 
 

• Nu är det fyra månader kvar tills det är val i Sverige. Det har precis gjorts en undersökning om hur 
människor tror att de kommer rösta i september. Men varför tror ni att man gör sådana 
undersökningar? Varför kan det vara viktigt att få en bild av hur det ser ut redan nu?  
 

• Alla partier får inte sitta med i riksdagen.  Det krävs att partiet är tillräckligt stort för det. Är det en 
bra regel, tycker ni? Eller borde även mindre partier få vara med? Vilka fördelar och nackdelar ser 
ni med att inte ha någon gräns för hur små partier kan vara i riksdagen?  
 

• Vilka frågor tycker ni att politiker borde ta upp och prata om inför valet i september? Vilka frågor 
är viktiga för er?  
 

• I inslaget där Diana och Yulia beskriver hur de arbetar här i Sverige, nämner de hemlängtan.  Vad 
tänker du på när du hör ordet? När kan man drabbas av hemlängtan? Kan det finnas andra 
tillfällen än när man har åkt bort från sitt hem?  
 

• I dagens program berättas om olika argument för och emot ett Nato-medlemsskap. Ni har säkert 
också hört fler argument hemma, i skolan eller på nyheterna.  

o Skriv upp några av de argument för och emot ett Nato-medlemskap som ni har hört.  
o Dela in er i grupper och dra lott om vilken sida ni tillhör – för eller emot ett medlemsskap.  
o Ha sedan en politisk debatt i klassen. Tänk på att vara sakliga – prata bara om fakta och ge 

era bästa argument, men prata inte om varandra som personer.  
 

Mediesnacksfrågor 
 
Diana och Yulia har flytt från kriget i Ukraina till Sverige. De har båda studerat  svenska och kunde därför få 
jobb på UR när de kom hit. På UR översätter och dubbar de program till ukrainska.  

• Varför kan det vara viktigt för de barn som kommer till Sverige att kunna ta del av program på sitt eget 
språk? 

 
UR är är en förkortning för Sveriges Utbildningsradio AB – fast UR gör faktiskt både TV och radio. UR är en 
del av public service i Sverige.  

• Vad är public service? Berätta med egna ord. Googla gärna om du inte vet så mycket.  
• Det finns tre public service-bolag i Sverige.  Förutom UR, vilka är de andra två?  
• UR har ett särskilt uppdrag. Vilket då?  
• Har du sett några program från UR? Vilka?  

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

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.  


