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

 
 

1. Vilket land kommer bli medlem i Nato före Sverige? 
A. Ryssland 
B. Finland 
C. Frankrike 

 
2. Vad heter presidenten i det landet? 

A. Sauli Niinistö 
B. Sanna Marin 
C. Tarja Halonen 

 
3. Varför är många arga och protesterar i Frankrike just nu?  

A. Regeringen vill höja pensionsåldern till 64 år.  
B. Regeringen vill höja pensionsåldern till 62 år.  
C. Regeringen vill höja pensionsåldern till 60 år.  

 
 

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://urplay.se/program/230522-lilla-aktuellt-skola-2023-03-24/quiz
https://urplay.se/serie/228689-mediesnacket
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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4. Varför vill regeringen höja pensionsåldern? 

A. För att det saknas arbetskraft.  
B. För att de vill göra som i Sverige.  
C. För att det blir dyrt för staten med alla pensioner. 

 
5. Vad anklagas Rysslands president Vladimir Putin för? 

A. spionage 
B. krigsbrott 
C. skattefusk 
 

6. Vad handlar den nya rapporten från IPCC om? 
A. världens barn 
B. världens djur 
C. världens klimat 
 

7. Vilken grupp stämmer staten i en rättegång om klimatet? 
A. Greenpeace 
B. Klimatgruppen Aurora 
C. Världsnaturfonden 
 

8. Vad behöver den sjuka pojken i inslaget för att förbättra sitt hälsotillstånd?  
A. en stamcellsdonation 
B. en njurtransplantation 
C. en blodtransfusion 
 

9. Eleverna på Kilbergsskolan i Bollnäs spelar mycket schack. Vad går schack ut på? 
A. att göra schack matt 
B. att göra remi 
C. att göra rockad 
 

10. Bonusfråga. Vilket land brukar man säga att schack kommer ifrån? 
A. Kina 
B. Indien 
C. Egypten 
 

11. Vad heter Kinas president? 
A. Xi Jinping 
B. Fumio Kishida 
C. Kim Jong-un 
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12. Inom vilken religion firar man ramadan? 

A. kristendom 
B. judendom 
C. islam 
 

13. Ramadan avslutas med en stor fest. Vad heter den?  
A. Id al-Fitr 
B. Holi 
C. Chanukka 
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Diskussionsfrågor 

 
• I Sverige är pensionsåldern 67 år. Känner du någon som är pensionär? Vad gör den personen på 

dagarna?  
 

• I Frankrike protesterar många nu.  
o Hur brukar ni i er klass göra när ni vill ha en förändring eller vill påverka något?  
o Är det någon skillnad mellan hur ni gör hemma och i skolan?  
o Hur kan man göra för att påverka eller försöka ändra något?   

 
• I programmet nämns det att eleverna på Kilbergsskolan i Bollnäs har fått bättre sammanhållning 

sedan de började spela schack. Kan ni tänka er några andra aktiviteter eller ämnen som skulle 
kunna främja sammanhållningen i er klass? Diskutera och ge exempel. 

 
 

 

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

olika sätt – finns också som egna korta program här. 

 

• Tiktok har infört tidsbegränsning på sin plattform. Vad tycker ni om det?  
• Får du ha Tiktok? Varför? Varför inte?  
• Har du skärmtid? Varför? Varför inte? Vad tycker du om det?  
• Om du var förälder, hur skulle du bestämma över dina barns skärmtid då? 
• En del arbetsplatser förbjuder personal att ha Tiktok på sin jobbmobil. Varför då, tror du?   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Facit: 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9A, 10B, 11A, 12C, 13A 

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

