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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

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

1. Ett av inslagen handlar om Israel. Mellan vilka två hav ligger Israel?  
A. Röda Havet och Stilla havet  
B. Medelhavet och Atlanten     
C. Medelhavet och Röda havet 
 

2. I inslaget nämns staden Jerusalem. Det är en viktig och helig stad för tre världsreligioner. 
Vilka då?  
A. hinduism          B. kristendom          C. judendom         D. buddsim           E. islam                            
 

3. Tusse gick i veckan vidare till final i Eurovision. Men han har haft framgångar även tidigare. 
2019 var han med i Idol. Vilken plats slutade han på där? 
A. 1 B. 2                    C. 3 
 

4. Skolan Kronan i Trollhättan vill blanda klasser från olika områden för att minska segregationen. 
Men vad betyder ordet segregation?   
A. Att människor tjänar olika mycket pengar.  
B. Att vissa människor behandlas sämre än andra.  
C. Att olika grupper bor på olika platser i samma stad.  
 

5. Sophie Hansson tog i veckan EM-guld - men i vilken sport? 
A. gång   B. simning                                             C. orientering 
 

6.  Zlatan missar fotbolls-EM. Varför då? 
A. Han är skadad. 
B. Han har corona.     
C. Han har blivit osams med förbundskaptenen. 

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-VFgKOYzERSGt5UMjBWVjEzVllUTkFXSjZERDhMM0FNSk5MWi4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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7. Vad är EM en förkortning av i sportsammanhang? 
A. Euromästerskap 
B. EU-mästerskap 
C. Europamästerskap 
 

8. Om en inte känner sig som det kön en fick när en föddes, vad kallas det?  
A. cisperson B. bisexuell                       C. transperson 
 

9. Om en person vill byta kön kan hen bland annat medicinera sig. Vad innehåller sådan medicin? 
A. paracetamol                          
B. insulin        
C. hormoner  
 

10. Veckans kluring 
I det område där Israel ligger har det bott människor i tusentals år. Men staten Israel har faktiskt 
inte funnits så länge. Vilket år utropades Israel som stat? 
A. 1928       B. 1948                        C. 2008 
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Diskussionsfrågor 
1. I inslaget hos veckans klass får vi veta att kommunen vill minska segregationen genom att låta barn 

och ungdomar som bor på olika ställen gå på samma skolor. Vilka fler sätt kan bidra till att lösa 
segregationen i samhället? Fundera tillsammans.  
 

2. I inslaget om Tone berättar hon om hur det känns när en inte känner sig som det kön en fick när 
en föddes, till exempel att det kan kännas som att vara två personer. Prata med en klasskamrat om 
den kunskap och förståelse du fick genom att höra Tones historia. 
 

3. Det finns svenska sjukhus som stoppar hormonbehandlingar för unga transpersoner.  
a. Vilka orsaker till det tas upp i inslaget?  
b. Prata om de fördelar och nackdelar ni ser med sjukhusens beslut.  
c. Prata också om de fördelar och nackdelar det kanske kan finnas för en ung person att 

vänta med behandlingen. 
 

 

Frågor till Mediesnacket 

• Vad är en dokumentärfilm? Förklara med egna ord! 
• Vilken är skillnaden mellan en dokumentär och en film med skådespelare? 
• Har du sett någon dokumentärfilm eller dokumentärserie någon gång? Berätta! 
• Vad tror du kan vara svårt med att göra en dokumentär? 
• Vad skulle du välja att göra en dokumentär om? Finns det kanske ett särskilt ämne eller en särskild 

person som du skulle vilja följa? 

 

 

 

 

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

 

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.  


