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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 heter staden som befriades i södra Ukraina i helgen?  
A. Charkiv 
B. Cherson 
C. Poltava  
 

2. En robot, alltså en typ av vapen som man kan styra, har dödat och skadat människor i ett land 
som gränsar till Ukraina. Vilket land? 
A. Rumänien 
B.  Belarus 
C. Polen  
 

3.  Ryssland säger att de förnekar att det är de som har skickat roboten. Vad betyder det att man 
förnekar något? 
A. att man erkänner något 
B. att man inte erkänner något  
C. att man skyller på någon annan 
 

4. Hur många människor blev vi på jorden i veckan, enligt FN? 
A. 6 miljarder.  
B. 8 miljarder  
C. 10 miljarder   
 
 

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/r/iU2cxdKjih
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Hur många miljoner är en miljard? 
A. ett hundra 
B. ett tusen  
C. tio tusen  
 

6. Vilken är årets julklapp? 
A. det hembakade brödet 
B. den hemsnickrade möbeln 
C. det hemstickade plagget 
 

7. Det har varit mellanårsval i USA. Vilket år är det presidentval nästa gång?   
A. 2024 
B. 2025  
C. 2026 
 

8. Vad har Donald Trump sagt om nästa presidentval i USA? 
A. Han kommer försöka att ställa upp som presidentkandidat. 
B. Han kommer inte försöka att ställa upp som presidentkandidat. 
C. Han har inte bestämt sig ännu.  
 

9. COP27, FN:s stora klimatmöte i Egypten, har avslutats i veckan. Vad är världens stora 
klimatmål? Att medeltemperaturen på jorden som mest får öka med... 
A. 2 grader 
B. 3 grader 
C. 4 grader 
 

10. Veckans klass finns i Skellefteå. I vilket landskap ligger Skellefteå? 
A. Jämtland  
B. Västerbotten 
C. Lappland 
 

11. Var hålls fotbolls-VM för herrar i år?  
A. Qatar 
B. Kanada 
C. Kamerun 
 

12. Extrafråga. I Qatar finns det cirka 2,5 miljoner invånare. Hur många procent av dem är 
migrantarbetare?  
A. Cirka 90 % 
B. Cirka 50 % 
C. Cirka 10 % 
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Diskussionsfrågor 
 

• Årets julklapp eller present! 
Om du fick bestämma årets julklapp eller present, vad skulle det vara och vem skulle du vilja ge 
den till? Det kan vara en sak, en uppfinning, men också något man till exempel kan göra och 
uppleva tillsammans. Rita och skriv.   

 
• VM i Qatar 

Stark kritik har framförts mot att fotbolls-VM hålls i Qatar. I programmet berättar 
utrikesreporter Samir Abu Eid och fotbollsreportern Olof Lundh om kritiken mot värdlandet. 
Sammanfatta i punktform vad de säger.    

 
• Människor i världen 

Fram till år 2086 tror man att antalet människor i världen kommer att öka men efter det att 
minska. Varför blir vi färre efter 2086, vad skulle minskningen kunna bero på, vad tror du? 
Fundera tillsammans.  

 

   

Mediesnacksfrågor 
 

• Skulle du vilja driva en egen tidning? – Varför eller varför inte?  
• Vilket innehåll tycker du är viktigast i en tidning?  
• Vad tror du är roligast och svårast med att driva en tidning?   

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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.  


