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Nyhetsquiz 

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

 
1. Hur stor andel av eleverna i Sverige saknar ett skolbibliotek där det finns en bibliotekarie på plats?   

A. 46 procent 
B. 26 procent 
C. 6 procent 
 

2. Vad kan en namninsamling användas till?   
A. skapa en förändring 
B. samla ihop pengar 
C. undersöka hur många som är intresserade 

 
3. Veckans Mediesnacket handlar om teckenspråk i tv. Ungefär hur många har det svenska 

teckenspråket som modersmål?   
A. 3 000 
B. 30 000 
C. 13 000 

  

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-DIU5wxoo6L4ixJvgZYUHMg0WRUNURNRlJWUkFFU1RXVFBESFZRVU5MODFMVy4u
https://urplay.se/serie/228689-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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4. I programmet berättas att Sveriges statsminister Ulf Kristersson tror att det är möjligt att Turkiet 
kommer godkänna Finlands NATO-ansökan innan Sveriges. Förutom Turkiet är det ett land till 
som fortfarande inte godkänt ländernas ansökningar. Vilket? 
A. USA 
B. Ungern 
C. Polen 
 

5. Vad heter Turkiets president? 
A. Scholz 
B. Erdogan 
C. Zelenskyj 
 

6. Matpriserna har ökat i Sverige på senare tid. Vilka tre orsaker till detta nämns i programmet? 
A. Skatterna inom EU har höjts 
B. Kriget i Ukraina 
C. Klimatförändringarna har gjort det dyrare att odla 
D. Dyrare med el och bränsle 
E. Värdet på svenska kronan har minskat 
F. Bönderna i Frankrike strejkar 
 

7. Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson har sagt att hon ska prata med de stora företagen som 
äger matbutiker för att diskutera hur priserna eventuellt ska hållas nere. Vilket parti tillhör hon? 
A. Kristdemokraterna 
B. Moderaterna 
C. Socialdemokraterna 
 

8. Vilken dag kallas pi-dagen? 
A. den 14 mars 
B. den 13 mars 
C. den 4 april 

 
9. Vad kan talet pi bland annat användas till? 

A. För att räkna ut volymen i en kub 
B. För att räkna ut arean på en rektangel 
C. För att räkna ut omkretsen på en cirkel 

 
10. Ungefär hur många decimaler har talet pi? 

A. Ca 16 miljarder 
B. Ingen vet, för ingen har kunnat räkna så långt 
C. Oändligt många 
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Diskussionsfrågor 
 
• I programmet visas hur priset på några vanliga matvaror har stigit. 

o Har du märkt att några varor blivit dyrare? Vilka? Hur märkte du i så fall det? 
o Priser kan variera mellan olika matbutiker. Kolla upp priserna på följande varor och 

jämför mellan olika affärer, på nätet eller i butik. 
▪ 1 st paprika 
▪ 1 liter mjölk 
▪ 1 kg mjöl 
▪ 1 påse chips 

 
• I serien om att fly från krig som barn berättar Tobias, Hamsa, Sema och Lev om hur det var för 

dem att komma till Sverige. 
o Finns det någon ålder då det är särskilt lätt eller svårt att komma till ett nytt land? 
o Vilken betydelse har det att hitta en vän i det nya landet? Hur påverkar det hur man mår? 
o Fundera på hur du kan göra för att på bästa sätt välkomna en ny granne eller klasskamrat. 

Gör en lista! 
 

• I programmet fick vi tips på minnestekniker av minnesmästare Jonas von Essen. 
o Hur gör du för att komma ihåg saker?  
o Vilka är dina bästa tips för att minnas vad läraren säger på lektionen? 
o Arbeta tillsammans för att ta fram en riktigt bra pluggstrategi som ni kan använda er av! 

 
 

Mediesnacksfrågor 
 
Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på 
olika sätt  finns också som egna korta program här.  

• Har du sett teckenspråkstolkning i tv?  
• Varför tror du att det finns?  
• Hur tror du det skulle vara om det inte fanns? 

 
 

https://urplay.se/serie/231103-mediesnacket
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Facit: 1A, 2A , 3C, 4B, 5B, 6B+D+E, 7B, 8A, 9C, 10C 

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.  


