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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. Zlatan gör comeback i landslaget i fotboll. I vilken skånsk stad är Zlatan uppväxt?  
A. Lund   B. Helsingborg                           C. Malmö 
 

2. Vad heter förbundskaptenen för herrlandslaget i fotboll?  
A. Peter Gerhardsson    B. Janne Andersson  C. Erik Hamrén 
 

3. Det är sandstorm i Kinas huvudstad Peking. Vad gör man långsiktigt för att minska mängden 
sand som blåser in i staden?  
A. bygger murar    B. bygger vindtunnlar C. planterar träd 
 

4. Namnet på Kinas huvudstad kan skrivas och uttalas på två olika sätt. Peking och... ja, vadå?   
A. Beijing                                        B. Xi’an                                                C. Nanjing 
 

5. Grammygalan hölls i söndags. Vad är det för en slags gala? 
A. en filmgala   B. en musikgala                                   C. en tv-gala 
 

6. Beyoncé vann 4 Grammys på galan och har nu fått 28 Grammys totalt. Med detta blev hon 
historisk. På vilket sätt?  
A. Hon är den kvinna som fått flest Grammys genom tiderna. 
B. Hon är den person som någonsin har fått flest Grammys genom tiderna.  
C. Hon är den artist som fått Grammys inom flest olika musikstilar genom tiderna.  
 

7. Årets raplåt på Grammygalan blev låten Savage. Vem sjunger låten tillsammans med Beyoncé?  
A. Linda Pira B. Nicki Minaj                              C. Megan Thee Stallion 
 

8. Låten Jerusalema är det många som dansar till nu. Vilket land kommer själva låten ifrån?  
A. Angola                                           B. Nigeria                                             C. Sydafrika 
 

Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på 
webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig 
primärt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av  faktafrågor 
och diskussionfrågor som är kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”. 
Programmen och annat material hittar du på urplay.se/lilla 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UOVVUUFpZWVg0VVpMTVdWQUFWTkkwVEJWUC4u
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9. Det har varit krig i Syrien i tio år nu. Vad heter Syriens president?   
A. Bashar al-Assad       B. Ali bin al-Hussein                         C. Recep Tayyip Erdoğan 
 

10. Vad kallas det när det är krig inom ett land, så som det är i Syrien?  
A. civilt krig       B. inbördeskrig                                 C. mellanstatlig konflikt 
 

11. Kriget i Syrien startade 2011. Människor i Nordafrika och Mellanöstern protesterade mot sina 
ledare eftersom de ville ha mer frihet och mer att säga till om. Vad kallas dessa protester?  
A. Black Lives Matter                     B. arabiska våren                               C. me too-rörelsen 
 

12. Veckans kluring. 
Vi träffar Emilia, vars pappa sitter i fängelse. Men man hamnar ju inte i fängelse på en gång, 
mycket händer innan man blir dömd. Sätt orden nedan i rätt kronologisk ordning, alltså från det 
som händer först till det som händer sist.   
straff – anhållen – rättegång – dom – häktad – förundersökning 
 

Diskussionsfrågor 

Frågor till avsnittet 

1. Zlatan gör comeback i landslaget. Men det finns olika åsikter om det, till exempel att Zlatan har 
ett stort ego, alltså tycker att han själv är väldigt viktig och har ett stort fokus på sig själv. Vilka 
olika åsikter och argument kommer fram i inslaget? Vad tycker ni själva om de argumenten?  

2. I inslaget från Syrien träffar vi Fatima som lever i ett flyktingläger i Libanon. Beskriv 
flyktinglägret. Hur ser det ut? På vilket sätt liknar det ett litet samhälle och på vilket sätt skiljer det 
sig från ett vanligt samhälle? Vad säger Fatima om hur det är att leva i flyktinglägret? 

3. 160 000 barn i Sverige har en anhörig som sitter i fängelse. Pappan till flickan i inslaget sitter i 
fängelse. Hon vill vara anonym. Hur kommer det sig att hon vill det, tror ni? Hon har ju inte gjort 
något fel.  

4. Tusse slog rekord i Mello genom att ha fått flest tittarröster någonsin. Han skulle vilja ha 
superkraften att kunna befinna sig på flera ställen samtidigt. Vilken superkraft skulle du vilja ha?  

Frågor till Mediesnacket 

• Försök beskriva vad en parodi är. 
• Har du sett någon rolig parodi? Berätta varför det var roligt.  
• Har du gjort en egen parodi någon gång, till exempel på sociala medier? 
• Finns det något som man inte kan göra parodi på just nu? 

 

Facit: 1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8C, 9A, 10B, 11B, 12 förundersökning , anhållen, häktad, rättegång, dom, straff 
Vill du hjälpa oss att utvärdera våra quiz? Här finns en länk till en enkät. Tusen tack! 

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UMllNSDUwMkwzSERGOTg1TU5BVDlRVzZVRS4u

