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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. I programmet pratas det om att många unga blir rekryterade till kriminella gäng, vad menas 
med detta?  
A. De unga utesluts ur kriminella gäng. 
B. Man värvar fler unga in i kriminalitet. 
C. De unga blir betalningsskyldiga till ledaren.  
 

2. I programmet nämns både orden misstänkt och häktad. En misstänkt person är fram tills att 
en dom fastställs...   
A. skyldig 
B.  oskyldig 
 

3. Nobelpriset delas varje år ut till minne av Alfred Nobel. Vad är han känd för?  
A. Upptäckten av röntgenstrålar. 
B. Han uppfann dynamit. 
C. Upptäckten av penicillin. 
 

4. Vad behöver man göra för att ha chans att vinna något av Nobelprisen?  
A. Bidra med något som är till glädje eller stor nytta för många människor.  
B. Göra en ny upptäckt eller enastående insats inom ett speciellt område.  
C. Slå världrekord i valfri sportsgren.  
D. Ha över en miljard lyssningar på Spotify.  
E. Skriva en riktigt bra bok.  
 

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-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUQlE4Sjc0TlVSV04yVEpBT1YwTTU1UUpBSy4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Varje år delas det ut Nobelpris inom fem olika områden, vilka?  
A. medicin 
B. fredsarbete 
C. konst 
D. fysik 
E. musik 
F. idrott 
G. litteratur  
H. kemi 
I. teknik 
 

6. Det finns också ett extra pris i Alfred Nobels minne man kan tilldelas, inom vilket område?  
A. geografi 
B. matematik 
C. ekonomi 
 

7. Vad är syftet med maktbarometern?  
A. Att ge vissa personer på nätet mer makt. 
B. Att ge en sammanställning över vilka personer och konton som har mest inflytande på 
sociala medier i Sverige.  
C. Att uppmärksamma nya konton. 
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Diskussionsfrågor 

• Vad kan det finnas för orsaker till att unga blir kriminella? 
• Vilka konsekvenser kan det få för individen och för samhället? 

 
• På vilka sätt tror du att kända personer på sociala medier påverkar barn och unga? 
• Vilka personer följer du på sociala medier och varför? Har du slutat att följa någon? Varför i så 

fall?  
 

• Vad hade du velat få Nobelpriset för i framtiden? Skriv en återberättande text om den dagen då 
du vann Nobelpriset! 
 
 

• I inslaget om protesterna i Iran ser vi hur skolbarn tar av sig sina slöjor för att de vill ha en 
förändring i landet. Finns det något som du skulle vilja förändra, på din skola eller i samhället? 
Motivera.   

 

Mediesnacksfrågor 

 
• Vilka tycker du har stor makt på sociala medier och på vilket sätt har de makt?  
• Spelar det någon roll att man undersöker vem eller vilka som har makt på sociala medier, tycker 

du? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 
 
 

Facit: 1B, 2B , 3B, 4A+B+E, 5A+B+D+G+H, 6C, 7B 

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.  


