
 

Quiz frågor 
 

 
Genus 
All leva tillsammans 
Samhälle & ideologi 
Säkerhet online och medvetenhet om falska nyheter 

 
 
1. Löneskillnader mellan män och kvinnor är fortfarande stora inom EU; enligt EU-

statistik från 2019 tjänade kvinnor i genomsnitt 14,1% mindre än män för samma 
arbete.  

2. "Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, pojkar och 
flickor." Är definitionen enligt europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för: 

3. "När en tjej når puberteten borde hon inte längre behöva delta i sportaktiviteter 
som till exempel simning som erbjuds av bl.a. skolan." 

4. När du utför en gruppaktivitet (i en lektion, idrottslag, musikband, osv.) blandas du 
med andra unga människor, du: 

5. Anser du flyktingar och migration i allmänhet som ett hot/fara, en möjlighet, eller en 
utmaning för ditt land? 

6. Känner du att du kan acceptera auktoritet som kommer från en manlig och/eller 
kvinnlig socialarbetare, lärare, ungdomsledare, osv.? 

7. Om jag bevittnar att en/flera personer tydligt börjar trakassera och/eller 
diskriminera en annan person i gruppen/klassen, så:   

8. Vilket av de följande utdrag är en berättigad åtgärd för klimatförändringen? 
9. Vilka av dessa påståenden relaterar du mest till? 
10. ”Falska nyheter kan vara roliga och underhållande (se exempel nedan), att dela dessa 

kan inte orsaka någon typ av skada.” 
11. Medan en nära familjemedlem kämpar med en sjukdom (som går att bota) läser du 

en artikel som säger att det är en obotlig sjukdom och att patienter som är sjuka 
med detta i genomsnitt lever max. 1 år. Artikeln visar sig vara falsk några dagar 
senare och flera faktabaserade artiklar visar att nästan alla patienter har lyckats 
botas. Hur reagerar du: 

12. “Många människor kan nuförtiden fortfarande inte skilja mellan verkliga och falska 
digitala bilder på nätet.” 

13. År 2018 uppfattade i genomsnitt 85% av européer falska nyheter som ett viktigt 
problem i sitt land. 

14. Tack vare kakor (“cookies”), efter att du besökt fyra webbplatser har flera 
annonsörer lagrad information om dig, som sedan kan användas för att skapa en 
bild av dina surfvanor.   

15. Hur kan du förhindra människor du inte känner från att se information om dig? 
16. Du umgås med flera vänner i ditt hus, ni har kul och tar bilder. Du och din bästa vän 

älskar en av bilderna som tagits den kvällen och vill dela den på nätet, men en 
annan vän är mindre nöjd med den. Vad gör du? 

17. Vad används det här objektet till? 
18. Vad gör du om du får ett e-postmeddelande där de ber om din personliga eller 

ekonomiska information? 



 

19. Enligt dig, tror du att det är riskfritt att använda WiFi-hotspots? 
20. ”Du kan se om en webbplats är officiell eller inte om den innehåller en 

kontaktadress som du kan vända dig till för frågor, klagomål, osv. En falsk webbplats 
innehåller inte till exempel en kontaktadress som du kan nå ut till.” 

21. ”Vacciner kommer att underlätta kontrollen av världens befolkning genom 
användning av artificiell intelligens.” 

22. "Utomjordingar upptäckta i centrala Amsterdam", hur kontrollerar du om det 
är verkliga eller falska nyheter? 

23. ”Det är viktigt att separera fakta från fiktion. Därför när du ser en video på nätet, 
läser en artikel, osv. ska du - innan du delar med andra - alltid tänka kritiskt och 
dubbelkolla vart informationen kommer ifrån, vem har skrivit det, varför/vad är 
poängen med denna information, osv.” Vad tycker du om detta påstående?      

24. “Flyktingar är de huvudsakliga importörer av extremistiska idéer till vårt samhälle 
som ofta leder till terroristattacker.” 

25. ”5G är en hälsorisk och bidrar till spridningen av Covid-19 och/eller andra virus och 
sjukdomar.”  

26. ”Om du märker att en/flera elever är marginaliserade i din skola, idrottsförening, 
eller annat på grund av deras etnicitet, religion, kön, osv. är det viktigt att du – till 
bästa möjliga utsträckning – försöker nå ut till dem och inkludera dem.”   

27. Tycker du att personer från olika kulturer ska kunna utöva olika ritualer som finns i 
deras kulturer men som strider mot mänskliga rättigheter, till exempel kvinnlig 
könsstympning?   

28. Hur borde du agera om en kamrat till dig öppet säger att han/hon vill fysiskt eller 
psykiskt skada någon annan elev på grund av deras hudfärg, etnicitet, kön, och/eller 
annan anledning?    

29. Om en nära kamrat delar olika konspirationsteorier med mig och andra, vad bör jag 
göra?     

30. Vad tycker du om det här meddelandet? 
 

 


