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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyhetsquiz 

 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt.  Här är länken. 
 

1. Vad heter den svenska rymdbasen utanför Kiruna?  
A. Freerange 
B. Subrange 
C. Esrange 
 

2. Två ugglor har rymt från Skansen. Vilken sorts ugglor handlar det om? 
A. kungsuggla 
B.  lappuggla 
C. pärluggla 
 

3. Vart kan man vända sig om man misstänker att man fått något gift i sig eller på sig? Flera 
alternativ kan vara rätt.   
A. Giftinformationscentralen 
B. 112 
C. Livsmedelsverket 
 

4. Den stora shopping- och readagen Black Friday startade i USA. Varför startades den?   
A. För att ge skjuts åt ekonomin och få folk att spendera pengar.   
B. För att få fler att ha råd med julklappar. 
C. För att importera mer varor från andra länder.  
 

5. Det har framförts kritik mot Black Friday. Två saker kommer fram i inslaget, vilka? 
A. Att affärer luras – det är inte alltid billigare. 
B. Att vi handlar för mycket svarta kläder. 
C. Att det är dåligt för miljön när vi handlar mer. 

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-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5URUlZTkpEMDRSRURXREUwMjgwTVNKVDJIUy4u
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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6. Det finns en motrörelse till Black Friday. Vad kallas den? 

A. White Friday 
B. Green Friday 
C. Buy Nothing Day (En köpfri dag) 
 

7. I inslaget om Pontus Rasmusson intervjuas en barnrättsexpert från Ecpat. Vad är det? 
A. En internationell organisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. 
B. En ungdomsmottagning på nätet. 
C. En organisation som arbetar mot mobbning. 
 

8. Världens största LAN-party pågår i veckan. Vad heter det? 
A. Gamehack 
B. Dreamhack 
C. Hackaton 
 

9. I vilken stad är LAN-partyt? 
A. Jönköping 
B. Umeå 
C. Karlstad 
 

10. Hur förkortas Internationella Fotbollsförbundet? 
A. Fifa 
B. Uefa 
C. SvFF 
 

11. I fotbolls-VM för herrar har det blivit mycket snack om att spelare inte fick ha 
regnbågsflaggan på kaptensbindeln. Vad symboliserar regnbågsflaggan? 
A. arbetares rättigheter 
B. kvinnors rättigheter 
C. Pride och HBTQIA-rörelsen. 
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Diskussionsfrågor 

 

• Flera städer i Ukraina är utan ström och vatten efter omfattande bombningar från Ryssland. Om 
el och vatten inte skulle fungera i samhället där du bor, hur skulle det märkas? Märks det på olika 
sätt under olika årstider? Vilka konsekvenser kan det få på kort eller lång sikt? 
 

• På TikTok har uppmaningar om att göra en hemmagjord bomb spridits. Det är både farligt och 
olagligt. Har du sett något på nätet som försökte få dig att göra något farligt eller olagligt? Vad 
gjorde du, eller vad skulle du göra om du såg något sådant? Vem skulle du vända dig till? 

 
• Programmet tar upp flera saker om Black Friday, några som är bra och några som är dåliga. Gör en 

lista på för- och nackdelar med Black Friday. Titta på listan och fundera på om du tycker att 
fördelarna överväger nackdelarna eller tvärtom. 

 
• Pontus Rasmusson har stängts av från Youtube, eftersom företaget menar att han sexualiserat 

barn. Vad ska vara tillåtet att visa på Youtube, tycker du? Har en youtuber större ansvar om det 
finns många barn som tittar på kanalen? 

 

Mediesnacksfrågor 

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.  
 

• Vad gör man för olika grejer på ett LAN?   
• Vad är grejen med LAN? Man sitter ju ändå själv framför en dator? 
• Finns det några nackdelar med att LAN:a? Diskutera?  
• Vilka spel där man spelar tillsammans spelar du? Har du några tips till dina klasskamrater? 

 

 
 
 

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

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.  

https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket

