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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. Vad är en budget? 
A. en vara som fått sänkt pris 
B. en plan för hur man ska använda pengar 
C. ett annat ord för recept  

 
2. Varifrån kommer det mesta av statens pengar? 

A. skatter från medborgarna 
B. lån från bankerna 
C. bidrag från EU 

 
3. Hur många nollor har en miljard?  

A. nio 
B. åtta 
C. sex 
 

4. Vad heter Sveriges finansminister?   
A. Lotta Edholm (L)  
B. Mikael Damberg (S) 
C. Elisabeth Svantesson (M) 

  

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-DIU5wxoo6L4ixJvgZYUHMg0WRUOU5DMFdSUUQ5NzBINkdDMk5TT1VCUUJNNy4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. I programmet nämns två begrepp som har med jakt att göra. Det ena handlar om att skrämma 
älgarna mot ett ställe. Vad kallas det?  
A. att dreva 
B. att passa 
C. att prassla 
 

6. Det andra handlar om att vänta och vara beredd att skjuta när älgen är tillräckligt nära. Vad 
kallas det?  
A. att gaffla 
B. att passa 
C. att dreva 
 

7. Varför viskade Alfred under älgjakten? 
A. För att inte skrämma den som höll i geväret 
B. För att inte bli upptäckt av älgarna  
C. För att han lekte viskleken 
 

8. Vad betyder ordet licens? 
A. tillstånd till något 
B. kvitto på att man äger något 
C. instruktion för hur något fungerar 

 
9. Vilka två länder har inte godkänt Sveriges ansökan till NATO? 

A. USA och Finland 
B. Bulgarien och Turkiet 
C. Ungern och Turkiet 

 
10. Vilka är de två största partierna i USA? 

A. Demokraterna och Republikanerna 
B. Kongressen och Senaten 
C. Labour och Tories 

 
11. I vilken världsdel ligger Egypten, där klimattoppmötet COP27 hålls? 

A. Afrika 
B. Europa 
C. Asien 
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Diskussionsfrågor 

• Vad valde regeringen att satsa på i budgeten? Vad fanns det för kritik? Vad tycker du? 
• I programmet nämns att statens pengar bland annat går till polisen, försvaret och olika bidrag. 

Vad tror du att pengarna mer går till? 
 

• Har du varit med på jakt någon gång? Skulle du vilja vara med på jakt? 
• Vilka argument för och emot älgjakt kan du komma på? 

 
• Hur kan Sverige hjälpa till att nå klimatmålet? Fundera utifrån individnivå och samhällsnivå. Ta 

gärna hjälp av begreppen nedan. 
o (budget, skatter, politik, ny teknik, livsstil, kunskap, hållbar utveckling) 

 

Mediesnacksfrågor 

• Vad tänker du om att Margaux Dietz publicerade klippet?  

• Vad tycker du om att företag har avslutat sina samarbeten med Margaux Dietz?  

• Har du hört om fler kända personer som har blivit hårt kritiserade och till och med utfrusna? 

o Ta reda på vad begreppet ”cancel-kultur” innebär. 

 

 

 

 

 
 
 

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


