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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 39 

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

 

1. Kunskapsområdet sex och samlevnad har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. 

Vad betyder samtycke? 

A. att båda vill samma sak 

B. att en lyder den andra 

C. att en inte vill 

 

2. Andreas Norlén blev återigen vald till riksdagens talman. Vilket parti tillhör han? 

      A. Socialdemokraterna 

      B. Moderaterna 

      C. Kristdemokraterna 

 

3. Vilka är talmannens viktigaste uppgifter? Tre svar är rätt. 

A. leda riksdagens arbete 

B. leda regeringens arbete 

C. ge förslag på statsminister 

D. vara Sveriges representant i EU 

E. representera Sverige 

F. leda processen när Sverige går med i Nato 

 

4 . Extrafråga: Vad heter Sveriges statschef?  

A. Magdalena Andersson 

B. Ulf Kristersson 

C. Andreas Norlén 

D. Carl XVI Gustaf 

 

5. Det är en läcka på Nord Streams gasledningar. Vem äger Nord Stream till största delen? 

A. tyska staten 

B. svenska staten 

C. ryska staten 

 

 

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 diskussionfrågor 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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU6lb99ygi-VFgKOYzERSGt5UM0lPQ0I1RUlCVko4NjA4WURDNTU5TDZFSy4u
https://urplay.se/serie/228032-lilla-aktuellt-skola
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6. Läckorna ligger nära en dansk ö. Vad heter den? 

A. Bornholm 

B. Fyn 

C. Öland 

 

7. Vad ska man använda gasen till? 

A. bilbränsle 

B. el och värme 

C. elda avfall 

 

8. Gasledningarna ligger på Östersjöns botten. Var kommer gasen ifrån och vart ska den?   

A. från Ryssland till Tyskland 

B. från Tyskland till Ryssland 

C. från Finland till Danmark 

 

9. I vilken kommun och landskap ligger rymdbasen Esrange? 

A. Piteå kommun i Norrbotten 

B. Östersunds kommun i Jämtland 

C. Kiruna kommun i Lappland 

 

10. Vilka två alternativ är exempel på vad vi kan använda satelliter till?  

A. GPS 

B. motverka försurning av sjöar 

C. väderprognoser 

 

11. Vad är en asteroid? 

A. en småplanet som går i bana runt solen 

B. en stjärna i vår egen galax 

C. en måne som kommit ur sin omloppsbana 

 

12. Varför ville NASA genomföra ett test där de krockade med en asteroid? 

A. För att samla in data från asteroiden. 

B. För att kunna undvika krockar med jorden i framtiden. 

C. För att testa krocksäkerheten på Nasas raketer. 

 

13. När Mahsa Amini dödades i Iran startade protester i landet. Vad vill man ändra på?  

      Flera svar är rätt. 

A. landets slöjlagar 

B. kvinnors rättigheter i Iran 

C. att det är diktatur i Iran 
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Diskussionsfrågor 

 
Rymden 

Tror du att det finns liv på andra planeter? Motivera hur du tänker. 

 

Censur 

I Iran har internet begränsats i samband med protesterna.  

• Varför tror du att staten gjorde så?  

• Hur skulle du känna om internet stängdes ner?  

• Vad tror du skulle hända i samhället? 

 

Samtycke 

• Hur kan man vara säker på att någon samtycker till något?  

• Hur kan man visa att man samtycker till något? Eller att man inte samtycker till något?  

• Diskutera vilka situationer som är extra viktiga att ha samtycke i.  

• Varför är det viktigt att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer? Vad tänker du? 

 

Ta reda på mer 

Vilka konsekvenser gasläckan i Nord Stream få för djur och natur? Vad säger experter och 

forskare? Sök efter fakta. Tänk på att vara källkritisk. 
 

Mediesnacksfrågor 

Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning på olika sätt. 

Mediesnacket i Lilla Aktuellt skola finns också som egna korta program här. 
 

• Varför tror du att Disney valde att byta hudfärg på Ariel?  

• Vad spelar det för roll vilken hudfärg Ariel har egentligen? Diskutera. 

• Vad menas med representation? Ge exempel på representation.  

• Varför är representation viktigt, alltså att alla kan känna igen sig i det man ser och hör?  

 

 

 

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

