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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. USA har avslutat det 20 år långa kriget i Afghanistan. Den siste amerikanska militären lämnade 
flygplatsen i huvudstaden i måndags. Vad heter Afghanistans huvudstad? 
A. Beirut    B. Kabul                                         C. Kandel 
 

2. USA:s president Joe Biden har fått mycket kritik när den amerikanska militären har lämnat 
Afghanistan. Vad är det bland annat han har fått kritik för? 
A. Att kriget avslutades för snabbt och våldsamt. 
B. Att militären hängde kvar trots att de var på väg därifrån. 
C. Att USA samarbetade med Ryssland på slutet. 
 

3. I flera länder demonstrerar människor nu mot så kallade vaccin- eller hälsopass. Men vad innebär 
egentligen ett sådant pass? 
A. Det visar vilka länder personen har rätt att åka till under pandemin. 
B. Det visar att personen har fått vaccin eller intygar att personen inte är sjuk i corona. 
C. Det visar att hälsan är stark hos personen. 
 

4. Om ett år har vi allmänt val i Sverige. Vad röstar vi till då? Flera alternativ är rätt. 
A. riksdagen B. regeringen C. regionen  
D. kommunen E. EU F. kyrkomötet 
 

5. I riksdagen finns det åtta partier. För att komma in i riksdagen krävs det att ett parti har tillräckligt 
många röster. Detta kallas riksdagsspärr. Hur stor del av rösterna krävs det för att komma in i 
riksdagen i Sverige? 
A. 10 procent B. 14 procent  C. 4 procent 
 

6. Vad heter Liberalernas partiledare? 
A. Ulf Kristersson B. Annie Lööf  C. Nyamko Sabuni 
 

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-DIU-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUMEdTTzZBN0VCVkJJTTBYSExXUFlZMUxUSS4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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7. Vad heter Vänsterpartiets partiledare? 
A. Nooshi Dadgostar 
B. Magdalena Andersson 
C. Jonas Sjöstedt 
 

8. I ett inslag får vi veta att Novus har gjort en undersökning inför valet nästa år. Novus är ett 
undersökningsföretag. Vad innebär det?  
A. Att de undersöker människors åsikter i olika frågor och presenterar svaren, ofta genom 
statistik. 
B. Att de undersöker människors åsikter i olika frågor för att sedan påverka människor att tycka 
en viss sak. 
C. Att de gör reklam för vissa partier och idéer. 
 

9. Sverige har fått flera medaljer i Paralympics 2021. I en gren har Sverige nu precis fått sina två 
första paraolympiska medaljer någonsin. I vilken sport? 
A. parakanot 
B. paraskytte 
C. paracykel 
 

10. Totalt finns det 22 paralympiska sommaridrotter. Hur många idrotter tävlar svenska truppen i nu 
i Tokyo? 
A. 22 B. 11                       C. 5 
 
 

Diskussionsfrågor 

• I dagens program får du veta att Sverige gick över till högertrafik 1967.  
Tolv år tidigare var det en folkomröstning i Sverige där över 80 procent röstade emot högertrafik. 
Hur kunde det bli såhär? Jo, för att i Sverige är folkomröstningar bara rådgivande – alltså 
politikerna vill veta hur folket tycker. Men sedan kan politikerna ändå bestämma själva.  
- Vad tycker ni om det? Borde det vara så att politiker måste göra som folket röstar i en 
folkomröstning, eller är det bra att de bara är rådgivande? Fundera på fördelar och nackdelar med 
båda sätten.  

 
• Eleverna på Kronans skola och Frälsegårdsskolan får åka med bussar till fem andra skolor runt om 

i Trollhättan eftersom politikerna i kommunen tycker att det är bättre om det var mer blandade 
klasser. De tror att eleverna kommer lära sig svenska bättre och få bättre betyg på det här sättet.  
- Vad tycker ni om det här?  
- Skulle det vara en bra idé att blanda klasserna i er kommun?  
- Skulle ni kunna tänka er att ta buss till en skola som ligger lite längre bort?  
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Frågor till Mediesnacket 

• Varför tror ni att många gillar att läsa serier? 
• Läser du själv serietidningar? Vilka då? Varför tycker du att de är bra?  
• Skulle du vilja bli serietecknare? 
• Vad kan vara bra att tänka på om man vill göra en egen serie? 

 
 

Veckans extrauppgift – gör din egen seriestripp!  

En seriestripp är en kort serie med bara tre eller fyra rutor i en rad. Nu är det dags för dig att göra en egen 
seriestripp. Den ska handla om något av inslagen i veckans Lilla Aktuellt skola. Du kan rita själv, använda 
emojis eller foton. (Om du klipper in färdiga foton som du hittar på nätet måste du först kolla vilka 
rättigheter fotot har. Får du använda det?) När ni är färdiga kan ni sätta upp alla seriestrippar i 
klassrummet!  
 
Tips! 

1. Bestäm dig först för om du ska ha tre eller fyra rutor i din seriestripp.  
2. Bestäm sedan vad din serie ska handla om. Ska den vara rolig? Eller seriös? Vill du visa en åsikt? 

Vilken då? Vilka argument ska du använda?  
3. Hur ska din serie börja och sluta? Vad ska hända i mitten? Först när du vet vad varje ruta ska 

innehålla ska du börja skapa din serie.  
4. Använd dig av olika slags pratbubblor.  

Pratbubblor kan se olika ut och symbolisera olika saker. En pratbubbla med streckad kant visar att 
någon viskar. En bubblig pratbubbla visar att någon tänker. En taggig pratbubbla visar att någon 
skriker.  

5. Använd ögonbrynen på dina figurer!  
Ögonbrynen på en figur kan vara ett enkelt sätt att ändra en figurs ansiktsuttryck.  

 

 

 

 

 
 

Facit: 1B, 2A, 3B, 4A, C och D, 5C, 6A, 7A, 8A, 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.  


