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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. Nu pågår hockey-VM. Vilket land spelade Sverige emot torsdagen den 27 maj? 
A. Schweiz    B. Tjeckien                                      C. Storbritannien 
 

2. Vilket land vann Eurovision i år?  
A.Frankrike     B. Schweiz                           C. Italien  
 

3. Ett flygplan tvingades landa i Belarus. Orsaken sades vara att man misstänkte att det fanns en 
bomb ombord. Men vad tror man är den verkliga orsaken?  
A. Att gripa en person som har kritiserat landets ledning.  
B. Att skrämma bort plan från att flyga över Belarus luftrum.  
C. Att gripa narkotikasmugglare.  
 

4. Belarus räknas inte som en demokrati. Vad heter presidenten i Belarus?  
A. Vladimir Putin              B. Aleksandr Lukasjenko                  C. Recep Tayyip Erdoğan 
 

5.  I veckans avsnitt var det ett inslag om rättegångar. Vad betyder ordet rättegång?  
A. Att en domstol avgör om en person är skyldig till ett brott eller inte. 
B. Att en misstänkt sätts i förvar medan polisen undersöker brottet.                                           
C. Att ställa någon till svars för ett brott inför domstol. 
 

6. Vad betyder ordet häktning?  
A. Att en domstol avgör om en person är skyldig till ett brott eller inte. 
B. Att en misstänkt sätts i förvar medan polisen undersöker brottet.                                           
C. Att ställa någon till svars för ett brott inför domstol. 
 

7. Vad betyder ordet åtal?  
A. Att en domstol avgör om en person är skyldig till ett brott eller inte. 
B. Att en misstänkt sätts i förvar medan polisen undersöker brottet.                                           
C. Att ställa någon till svars för ett brott inför domstol. 

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-VFgKOYzERSGt5UNkFSMzkzWlJPV0pHNlc4WVU3UjM4NVRPNy4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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8. Vilka av påståendena nedan stämmer om mens? 
A. Det är en blödning från underlivet hos kvinnor.  
B. Det betyder att man är gravid (med barn).  
C. Det sker ungefär var fjärde vecka. 
 

9. Eleverna på Polhemsskolan i Visby bygger insektshotell, ser till att gräset på skolgården får växa 
och sår frön. De har antagit en utmaning för att minska sin miljöpåverkan och främja biologisk 
mångfald. Vilken organisation har uppmanat till utmaningen?  
A. Greenpeace 
B. WWF 
C. EU  
 

10. I ett av inslagen är en flicka hemma i karantän länge. Skolverket säger att man ska gå till skolan om 
man inte är sjuk eller har symptom, men det finns undantag. Vem är det som beslutar om det är 
okej att göra ett undantag för en elev?  
A. elevens föräldrar B. elevens lärare                       C. rektor på skolan 
 
11. Enligt en ny studie har många unga svårt att skilja på fakta och 
åsikter. Ungefär hur många procent av 15-åringarna i just Sverige har svårt att skilja på fakta och 
åsikter?  
A. 40 %  B. 50 %                         C. 60 %  
 

Diskussionsfrågor 
 

1. PISA-studien, som undersöker 15-åringars kunskaper inom olika ämnen, visar att hälften av 
eleverna som var med i studien inte kan särskilja fakta från åsikter. Det kan ibland till och med bli 
farligt att inte se eller förstå skillnaden mellan fakta och åsikt. Kan du komma på några tillfällen 
när det skulle kunna bli farligt?   

2. Ungefär hälften av alla människor på jorden har mens under en lång period i sina liv. Det är alltså 
både vanligt och naturligt. Ändå finns det de som tycker att mens är något väldigt speciellt. Som 
inslaget visar kan det till och med vara så att mensen ses som ett tabu i vissa länder, medan det i 
Sverige kanske mer handlar om att några få tycker att det är lite pinsamt.  

a) Fundera på varför det kan vara ett tabu i vissa länder. 
b) Mens är inte pinsamt. Vilka argument hittar du för det?  

 
3. I ett av inslagen uppmärksammas hur en familj har fått stora förändringar i sitt liv på grund av 

pandemin. Flickan i inslaget har en pappa som tillhör en riskgrupp, därför har familjen satt sig 
själva i karantän. I flera europeiska länder har många barn fått vara hemma länge när skolorna 
stängdes.  

a) Vad tror du är extra svårt när man gör skolarbete hemifrån, på egen hand?  
b) Vad skulle du sakna mest om du skulle sitta i karantän i tio månader? 
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Frågor till Mediesnacket 

• Vilken är skillnaden mellan fakta och åsikt? 
• Tycker du det är lätt eller svårt att veta skillnaden mellan fakta och åsikt? 
• Varför tror du det är viktigt att veta skillnaden? 
• Ge ett exempel på något som är fakta och något som är en åsikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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.  


