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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

Nyhetsquiz 
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.   
 
1. I onsdags valdes Magdalena Andersson (S) till Sveriges första kvinnliga statsminister. Bara några timmar 
efteråt såg hon sig tvungen att avgå. Men vilken statsminister blev hon ändå i ordningen historiskt? 
a) 13 b) 43   c) 34 
 
2. Senare samma dag röstade riksdagen bort regeringens budget. I stället vann tre andra partiers 
budgetförslag. Vilka partier? 
a) Centern, Miljöpartiet och Liberalerna 
b) Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 
c) Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
3. Inom politiken pratar man om oppositionspartier. Men vad menas då med ordet opposition? 
a) Partier som inte riktigt vet vad de vill. 
b) Partier som inte har regeringsmakten bildar i stället opposition, en sorts motståndare mot regeringen. 
c) Partier som inte vårdar sitt språk i debatten. 

 
4. Eleverna på Vittra driver en egen skoltidning. Vad kallas det yrke den har som skriver i en tidning? 
a) journalist  
b) modist  
c) rojalist 

 
5. I veckan har det varit oroligheter i flera länder i Europa, exempelvis i Österrike. Varför demonstrerade 
människor?  
a) För att de vill att fler människor ska vaccinera sig. 
b) För att det ska bli obligatoriskt för alla vuxna att vaccinera sig. 
c) För att corona inte är bekämpat ännu.  

 
6. Vad betyder ordet obligatorisk? 
a) Något man måste observera noggrant.  

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-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVURTVPSTZXSVo1OUQ4QzdaNVlSRU43NEVSQi4u&wdLOR=cCC218151-3F76-4C61-9733-C67991A83505
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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b) Något man ska vara tacksam över. 
c) Något man måste göra. 
 
7. Friidrott är ett samlingsnamn för flera olika idrottsgrenar. Men vilken idrott ingår inte i friidrott? 
a) Kulstötning  
b) Simning   
c) Längdhopp  
d) Spjut 
 
8. I veckan bad för första gången Svenska kyrkan om ursäkt till Sveriges samer för de övergrepp som de 
utsatts för under historien. I inslaget hänvisas till ett område där många samer har bott och fortfarande 
bor. Vad kallas området? 
a) Sápmi b) Salmi  c) Sunni 

 
9. Det samiska området sträcker sig över delar av flera olika länder. Vilka? Flera svar är rätt: 
a) Finland  
b) Danmark    
c) Sverige  
d) Polen  
e) Norge 
f) Ryssland  
 

  
 

 

Diskussionsfrågor 
 
1. Många har pratat om Magdalena Andersson som Sveriges första kvinnliga statsminister. Är det 
viktigt att en kvinna utses till statsminister? Varför eller varför inte? Diskutera tillsammans med en 
klasskamrat.  
 
 
2. Ett av inslagen i programmet handlar om vecko- och månadspeng.   
a. Vad tycker du om att få vecko- eller månadspeng? Vilka för- eller nackdelar kan finnas?  
 
b. Vilka argument skulle det kunna finnas om någon vill höja sin vecko- eller månadspeng? 
Diskutera tillsammans och skriv sedan ner era bästa argument. 
 
c. I inslaget säger Arturo Arques att det är viktigt att prata om pengar med barn, varför tror du?   
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Diskussionsfrågor MIK:  
 

• Skulle du vilja att ni hade en skoltidning på er skola? Varför?  

• Vad kan en skoltidning vara bra för?  

• Vilken arbetsuppgift skulle du vilja ha om du jobbade med tidningen? Varför?  

• Vad skulle du vilja att artiklarna i tidningen handlade om?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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.  


