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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 demonstrerar bland annat representanter från en klimatorganisation. Vad heter 
organisationen? 
A. Naturskyddsföreningen 
B. Greenpeace 
C. Aurora 
 

2. Varför vill klimatorganisationen stämma den svenska staten? De vill att en domstol ska avgöra 
om... 
A. Sverige ska vara värdland för nästa klimatmöte. 
B.  staten gör för lite för att stoppa klimatförändringarna.  
C. staten ska betala böter till svensk klimatforskning. 
 

3.  I vilken stad finns den berömda julbocken?  
A. Bollnäs 
B. Mora  
C. Gävle 
 

4. I vilket landskap ligger denna stad? 
A. Dalarna  
B. Gästrikland   
C. Uppland    
 
 

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-DIU9yv0gcwztZIiAbTtaP49wNUNU9GTEtNWUpEN1hYSFFIUUdNVUhIT0VTMS4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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5. Om medborgarna i Kina kritiserar presidenten, kan detta leda till påföljder. I programmet 
nämns bland annat en påföljd. Vilken? 
A. Fängelsestraff 
B. Fotboja  
C. Böter  
 

6. Vad har Kina för statsskick? 
A. Monarki 
B. Republik  
 

7. Familjen som intervjuas om gejming besöker ett LAN-party i Jönköping. Vad står LAN för?  
A. Legal Action Network 
B. Local Area Network 
C. Low Access Network 
 

8. Vad heter årets julkalender som sänds på SVT? 
A. Bergvaktarens hemlighet 
B. Kronprinsen som försvann 
C. En hederlig jul med Familjen Knyckertz 
 

9. Vilket yrke har den som bland annat instruerar skådespelare vad de ska göra och säga under 
inspelning? 
A. Kostymör 
B. Redigerare 
C. Regissör  
D. Statist  
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Diskussionsfrågor 

 

• I programmet funderar ett av de intervjuade barnen varför de kriminella blir så kriminella. Ja 
varför blir det så, vad är det som gör att människor begår kriminella handlingar, vad tror du?   
Fundera utifrån olika perspektiv som familj, umgänge, kompisar, ekonomi mm.  

 
 

• Vad är trivsel för dig? Vad kan du göra för att du själv och dina kompisar ska trivas i din klass och 
på din skola? Har ni några särskilda trivselregler, vilka? 

 
• Hur kommer det sig att julbocken har brunnit flera gånger?  Vad kan anledningen vara att man 

vill förstöra bocken?  
 

• Vilka egenskaper tycker du att en bra tränare ska ha? Motivera. Finns det någon annan du skulle 
vilja hylla för något? Kom på ett eget pris och skriv en motivering varför just den personen ska 
hyllas.  

 

  

Mediesnacksfrågor 
 

• Tycker du om att TV/data/mobilspel? Vilka spel spelar du?  
• Hur mycket tid lägger du på det varje dag/varje vecka? 
• Hur mycket tid tycker du det är rimligt att lägga på att spela varje dag/varje vecka? 
• Har du några regler kring spel? 
• Har ni ofta diskussioner hemma om hur mycket man får spela? 
• Hur tycker du det skulle vara att spela tillsammans med din familj? Fördelar och nackdelar? 

 

 

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

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.  


