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Nyhetsquiz 

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

 
1. I dagens avsnitt handlar det mycket om våld och gängkriminalitet. Kriminaliteten har ofta med 

droghandel att göra. Vad kallas knark och droger med ett annat ord? 
A. antibiotika 
B. narkotika 
C. narkos 
 

2. Många poliser från hela Sverige kommer nu till Stockholm. Tanken är att de ska synas på gatorna. 
Varför då? Flera svar kan vara rätt.  
A. För att skrämma bort kriminella. 
B.  För att arbeta undercover.  
C. För att skapa trygghet bland de som bor där. 

 
3. I Turkiets huvudstad protesterar man mot att en person i Sverige har bränt en koran. Vad heter 

huvudstaden i Turkiet? 
A. Istanbul 
B. Ankara 
C. Alanya 
 

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 diskussionsfrågor 

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-VFgKOYzERSGt5UMENaTFBFSzI3UURIMUROWTM2UDI3QTg1WC4u
https://urplay.se/serie/228689-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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4. Får man bränna en koran i Sverige? 
A. Ja, det är en del av vår yttrandefrihet. 
B. Ja, om man har särskilt eldningstillstånd. 
C. Nej, det är förbjudet.  
 

5. Den 27:e januari är det Förintelsens minnesdag. Under vilket krig skedde Förintelsen? 
A. Första världskriget 
B. Andra världskriget 
C. Kalla kriget 
 

6. Ett av förintelselägren hette Auschwitz. I vilket land fanns det?  
A. Tyskland 
B. Frankrike 
C. Polen 
 

7. Nu pågår tävlingar för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell 
funktionsnedsättning. Vad kallas dessa tävlingar? 
A. Para-EM 
B. Par-VM 
C. Para-VM 
 

8. I veckan delades det ut priser på Guldbaggegalan. En svensk film fick hela sex guldbaggar och har 
dessutom fått tre Oscarsnomineringar. Vad heter filmen?  
A. Boy from heaven  
B. Triangle of sadness 
C. Länge leve bonusfamiljen  
 

9. Vad heter filmens regissör? 
A. Tarik Saleh  
B. Babak Najafi  
C. Ruben Östlund 
 

10. Hur många sopor slänger varje person i Sverige per år i genomsnitt.  
A. 45 kilo 
B. 450 kilo 
C. 4500 kilo 
 

11. I veckan utsågs GB Big Pack Vanilj till årets matbluff av föreningen Äkta Vara. Varför då? 
A. För att glassen inte smakar vanilj.  
B. För att innehållet väger mindre än vad som anges på paketet.  
C. För att glassen inte innehåller mjölkprodukter.  
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Diskussionsfrågor 
 

1. I programmet berättas det om att det ibland är barn i 13–14-årsåldern som utför brott åt 
kriminella personer.  

a. Vad beror det på att det är så unga personer som begår brotten? 
b. Ett av råden som Diamant Salihu ger barn är att hålla sig borta från personer som 

erbjuder dig saker i form av till exempel kläder, pengar eller andra tjänster. Vad tänker 
du när du hör detta?  

 
2. Som en följd av det tuffare ekonomiska läget i Sverige äter barn mer skolmat. På vissa skolor 

har man valt att ta bort begränsningarna av hur mycket man får äta.  
a. Vad tycker du om det här?   
b. Hur är det på din skola, får du ta hur mycket mat du vill?  
c. Kan det finnas några negativa konsekvenser av att begränsningar tas bort?  

 
3. I veckan utsågs årets matbluff av föreningen Äkta Vara. Det handlar om produkter som inte 

håller vad de lovar.  
Utse er egen Årets bluff. Arbeta i par eller i grupp och undersök:  
- Kan ni hitta en produkt eller något annat som inte håller vad det lovar? Vilken produkt och 
vilken motivering? Skriv och berätta för era klasskamrater.   

 
 
 

Mediesnacksfrågor 
 
Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på 

olika sätt. Det finns också som egna korta program här.  

• Vilka källor litar du på? Varför just dem?  

• Vad är en bra källa tycker du?  

• Hur gör du för att kolla om en källa är sann?  

• Om du upptäcker att en myndighet har gett felaktig information, vart kan man 

vända sig för att anmäla det? Ta reda på det.  

 
 

 
 

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

