
Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-06-03 

      Sida 1 (av 3) 

 

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. Den här veckan har en stor miljökonferens hållits i Stockholm. Konferensen heter Stockholm+50, 
varför? 
A. Det är den 50:e miljökonferensen som hålls i Stockholm. 
B. Det var 50 år sedan FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm.  
C. Målet är att om 50 år ska det inte finnas koldioxidutsläpp alls.  

 
2. Sverige är tillsammans med ett annat land värd för konferensen, vilket land? 

A. Kenya 
B. Kamerun 
C. Kanada 
 

3. På plats på konferensen i Stockholm finns deltagare från 160 länder. Bland annat FN:s 
generalsekreterare, vad heter han?  
A. Antonio Banderas 
B.  António Guterres  
C. Antonio Vivaldi 

 
4. En nyhet i veckan har handlat om Swish-bedrägerier. Vad betyder bedrägeri?  

A. Ett brott när man stjäl pengar eller saker. 
B. Att skapa en sak som verkar vara något annat än den i verkligheten är. 
C. Ett brott när man lurar till sig pengar. 

 
 
 
 

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-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5URVdJSjNVTUxKME5WS0tBTkJHVk0ySk5QQS4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola


Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-06-03 

      Sida 2 (av 3) 

 

5. Fördjupningsfråga: Vem äger Swish?  
A. kungahuset 
B. Sveriges sex största banker  
C. ICA 
 

6. Vattnet i städerna Nyköping och Oxelösund stängdes av under onsdagsnatten på grund av en stor 
vattenläcka. I vilken landsdel ligger städerna?  
A. Svealand 
B. Götaland 
C. Norrland 
 

7. Att göra värnplikt och att göra lumpen är samma sak, men vad betyder det egentligen?  
A. en militär grundutbildning 
B. vapenfri tjänst 
C. hemberedskap i utemiljö 
 

8. Under hur lång tid gör man lumpen? 
A. 6 – 15 månader 
B. 8 – 12 månader 
C. 3 – 18 månader 
 

9. I rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard så anklagade Depp Heard för förtal. Vad 
betyder förtal?  
A. Att man säger, skriver eller gör något som ska få människor att tycka illa om någon eller att 
personen ska få dåligt rykte. 
B. Att hota eller tala illa om människor, till exempel på grund av deras utseende eller ursprung. 
C. Att kränka en annan person sexuellt. 
 

10. I programmet överraskar redaktionen en lärare. I vilken kommun arbetar läraren? 
A. Kramfors 
B. Bjuv 
C. Dals-Ed 
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Diskussionsfrågor 
 
• Det är många unga som är med på FN-mötet Stockholm+50.  

o Varför vill så många unga vara med och göra sina röster hörda? Vad hoppas de att mötet 
ska leda till?  

o Har du några tankar om hur klimatfrågan kan lösas i framtiden?  
• Enligt en undersökning som Lilla Aktuellt har gjort tillsammans med UR så är 45 % av barn och 

unga mycket eller ganska oroliga för klimatet och klimatförändringar. Vad känner du?  
• Tror du att du kommer vilja göra lumpen när du blir äldre? Varför? Varför inte?  
• I veckans avsnitt överraskas en lärare som blivit nominerad till Lilla Aktuellts satsning Min lärare. 

Hur tycker du att en riktigt bra lärare ska vara? Skriv ner dina tankar och föklara varför du tycker 
så. Läs gärna upp dina tankar för en klasskompis.  

 

Mediesnacksfrågor 

• Rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard har blivit väldigt uppmärksammad. Varför 
tror du att just den här rättegången har blivit så stor? 

• Hur tror du att en rättegång påverkas av att människor på sociala medier kan följa den?  
• En rättegång i Sverige får inte livesändas. Man får inte heller filma eller fota på en svensk 

rättegång, bara spela in ljud. Varför är det så? Fundera.  

 

 
 
 

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

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.  


