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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

Nyhetsquiz 

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

1. Magdalena Andersson har blivit vald till statsminister - igen. Vilket eller vilka partier är med i  
regeringen nu? 
A. Miljöpartiet + Socialdemokraterna 
B. Miljöpartiet + Centerpartiet + Socialdemokraterna 
C. Socialdemokraterna 
 

2. Hur såg regeringsförslaget ut förra veckan? Vilket eller vilka partier ingick då? 
A. Miljöpartiet + Socialdemokraterna 
B. Miljöpartiet + Centerpartiet + Socialdemokraterna 
C. Socialdemokraterna 
 

3. Vem tar över Magdalena Andersson gamla jobb som finansminister?   
A. Mikael Damberg 
B.  Lena Hallengren 
C. Ardalan Shekarabi 
 

4. Vem blir ny klimat- och miljöminister? 
A. Karl-Petter Thorwaldsson 
B. Annika Strandhäll 
C. Anna Ekström 
 

5. Vår nya skolminister Lina Axelsson Kihlblom omtalas som historisk för att hon är den första 
transpersonen i en svensk regering. Men vad innebär det att vara transperson?  
A. En person som känner sig som det kön den fick när den föddes. 
B. En person som blir kär i och/eller attraherad av någon av samma kön. 
C. Att det kön man känner sig som inte stämmer överens med det kön man fick när man föddes. 
 

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-2ccQ6MCJ5JuWHapUiFmlVUM0taOFUySkMwTE9OUDhRT1dJWlMzSlFGQS4u
https://urplay.se/serie/218077-lilla-aktuellt-skola
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6. Sverige vann vm-guld för första gången på 30 år i bordtennis herrdubbel. Vilket land vann de över 
i finalen? 
A. Japan 
B. Sydkorea 
C. Sydafrika  
 

7. Herrdubbel heter det ju när man tävlar två mot två. Men vad heter det när man tävlar en mot en?  
A. singel 
B. simpel 
C. enkel  
 

8. Årets julkalender handlar om familjen Knyckerts. Vad heter deras hund? 
A. Aina B. Snuten  C.  Krimmo 
 

9. En ny variant av coronaviruset har upptäckts i Sydafrika. Vad heter den nya varianten? 
A. omnius  
B. delta II 
C. omikron 
 

10. Vad heter det när ett virus förändras? 
A. mutation 
B. transformation 
C. inflation 
 

11. Veckans bonusfråga 
Magdalena Andersson blev Sveriges första kvinnliga statsminister exakt 100 år efter en annan 
viktig händelse i Sveriges historia. Vad hände 1921? 
A. Det kungliga enväldet avskaffades.   
B. Kvinnor fick rösta i ett allmänt val i Sverige för första gången.  
C. Sverige blev medlem i EU.    
  

12. Veckans kluring  
Det har snöat väldigt mycket i södra Sverige de senaste dagarna. SMHI gör ibland vädervarningar 
men har nyligen bytt ut sitt varningssystem. Förut beskrevs väder som klass 1, 2 och 3. Vad 
använder man för system numera?   
A. färger – röd, gul, orange 
C. symboler – droppe, snöflinga och blixt  
D. bokstäver – A, B och C 
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Diskussionsfrågor 
 

A. Att undvika våld och bråk 
Veckans klass är från Knutbyskolan i Rinkeby och vi möter dem när de jobbar med övningar för 
att förebygga bråk och våld. 

• Våld är inte bara att någon till exempel slår någon annan. Ge exempel på olika slags våld.  
• Brukar ni prata om vad man kan göra för att undvika våld och bråk? 
• Varför kan det vara viktigt att prata om våld och vad man kan göra åt det?  

 
B. Minnen och önskningar 

Tänk tillbaka på 2021 så här långt.  
• Vilka är några av de bästa sakerna som har hänt i år? 
• Vad vill du ska hända nästa år? Är det något du drömmer om? 

 
 

Mediesnacket 
 

• Har du lärt känna någon i ett spel eller på sociala medier? Hur var det? 
• Tycker du mer om att hänga med vänner online eller IRL? Varför? 
• Hur ska man göra för att vara säker på nätet? Sammanfatta några av tipsen från experten i studion. 
• Hur gör du för att veta vem du pratar med i spel? 
• Vad är bra med att umgås med någon online? 
• Vad är dåligt med att umgås med någon online? 

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

 
 

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.  


