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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 höll Putin ett tal till nationen. Vad handlade det om? 

a) Att soldater ska kallas hem till Ryssland från kriget i Ukraina. 

b) Att han vill ha pengar från EU för att fortsätta kriget. 

c) Att fler soldater ska sättas in i kriget mot Ukraina. 
 

2. Ett av inslaget handlar om en Youtuber som fått sitt konto avstängt. Vem äger 

Youtube? 

a) Facebook 

b) Tiktok 

c) Google  
 

3. Dagens studiogäst är jurist och är alltså utbildad i juridik. Vad handlar ämnet 

juridik om? 

a) Läran om människokroppens, djurens och växternas byggnad. 

b) Läran om lagar och hur de används. 

c) Läran om människors liv under äldre tider. 
 

4. Vem har fått uppdraget att försöka bilda ny regering? 

a) Johan Pehrsson 

b) Ulf Kristersson 

c) Jimmie Åkesson 

d) Ebba Busch 

 

 

 

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet läggs upp på UR Play på fredagar och 
sänds också på SVT klockan 10.00 och 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder 
sig primärt till elever på mellanstadiet. Arbetsbladet består av  faktafrågor och diskussionfrågor som är 
kopplade till veckans avsnitt. Arbetsbladet innehåller även frågor till programpunkten Mediesnacket. Alla 
avsnitt och allt pedagogiskt material hittar du här: urplay.se/lilla 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUNURLMVdNQ1Y4RVBXQ1czU0k5RUFTVzROSS4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Vad är talmansrundor?   

a) Enskilda möten mellan talmannen och partiledarna. 

b) Frågerundor i plenisalen. 

c) Ett rundabordssamtal med alla partiledare tillsammans. 

 

6. En av de två politiska sidorna fick 176 mandat och vann alltså valet. Vilka partier 

ingår i den sidans "lag"?  

a) Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna 

b) Moderaterna. Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna 

c) Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna 

 

7. Det vinnande sidan i valet tycker ganska lika om energi och om hur man ska skapa 

el. Vad är man överens om?     

a)  Att man ska lägga ner alla kärnkraftverk. 

b) Att det ska bli lättare att bygga kärnkraftverk. 

c) Att man bara ska satsa på solceller. 

 

8. Sverigedemokraterna är de som vill ha stramast migrationspolitik. Vad betyder 

migration? 

a) När människor flyttar mellan olika platser på jorden. 

b) Det är samma sak som miljöpolitik. 

c) Ökad säkerhet i fängelser.   

 

9. Vad betyder uppehållstillstånd? 

a) Att man får besked om att man måste lämna landet. 

b) Att man får besked om att man får stanna i landet. 

c) Att man får tillstånd att jobba i landet. 
  

10. Den här veckan har Storbritanniens drottning begravts. Vad hette hon? 

a) Elizabeth II 

b) Meghan I 

c) Camilla III 

 

11. Vad heter Storbritanniens nye regent? 

a) Kung Charles III 

b) Kung Beckham II 

c) Kung William I 
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Diskussionsfrågor 
 

• Allt finns på internet 

På internet kan man hitta nästan vad som helst – roliga, spänannde, konstiga och ibland 

läskiga saker. Har du mött saker på internet som inte har känts bra? Vad? Varför kändes det 

fel?  

 

• Favoritreceptet 

Talmannen bjöd partiledarna på tomater som han hade odlat själv. Vad skulle du bjuda på 

om du ville göra någon glad? Tipsa varandra om era bästa recept!  

 

• Drottning eller kung för en dag 

Om du vore kung eller drottning i ett land, vilket namn skulle du vilja ha då? Skriv ett 

dagsbokinlägg om en dag i ditt liv som drottning eller kung. Vad gör du? Vad äter du? Vilka 

träffar du? Berätta!  
 
 

Mediesnacksfrågor 
 

• Vad tänker du om nedstängningen av Pontus Rasmussons Youtube-kanaler? 

• Vad tänker du om det ansvar som Youtube, och andra plattformar, har för innehållet som 

finns på deras plattformar? 

• Lyssna på vad juristen berättade i samtalet med Linus, och sammanfatta det viktigaste i 

några punkter. 

 
 
 
 
 
 

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

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.  


