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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

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

1. Vilken dag är det val till riksdagen, regioner och kommuner i år?  
A. 11 september 
B. 10 september 
C. 4 september  

 
2. Får politikerna i riksdagsvalet rösta på sitt eget parti? 

A. ja 
B. nej 
C. det beror på 
 

3. För att vara valbar måste man ha rösträtt. Vad betyder ordet valbar? 
A. Att man får bli medlem i ett politiskt parti.  
B.  Att man får ställa upp med ett parti i Sveriges val.  
C. Att man får hjälpa till att räkna rösterna i valet.  

 
4. Vilka får driva skolor i Sverige? 

A. kommuner  
B. politiska partier  
C. privata företag 

 
 

5. De flesta politikerna i dagens avsnitt vill att det ska bli mer studiero i skolan. Vilka lösningar 
föreslår de i avsnittet?  
A. Att läraren ska få bestämma mer.  

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-VFgKOYzERSGt5UMTJSVFQ4Vk5IRzJIN0tUUDkxUUFHU0VMQS4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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B. Att man ska ha heltäckningsmattor i klassrummet.  
C. Poliser i skolan.  
D. Att det till exempel ska finnas fler speciallärare, skolsköterskor och kuratorer i skolan. 
E. Färre elever i varje klass 
 

6. Skolornas inkomster består till stor del av en summa som de får för varje elev. Vad kallas den 
summan? 
A. elevkonto 
B. skolpeng 
C. barnbudget 
 

7. I dagens avsnitt förklarar Mats Knutsson hur de olika partierna samarbetar. Vilket jobb har 
han? 
A. politisk kommentator 
B. retorisk kommentator 
C. partikommentator 
 

8. I dagens Mediesnack handlar det om en annan slags kommentator, nämligen en 
sportkommentator. Kommentator hör ihop med orden kommentar och kommentera. Vilka 
ordklasser tillhör dessa ord?  
A. kommentar = substantiv, kommentera = verb 
B. kommentar = verb, kommentera = substantiv 
C. kommentar = substantiv, kommentera = adjektiv 
 

9. Hur länge sedan är det som Ryssland invaderade Ukraina? 
A. tre månader 
B. åtta månader 
C. sex månader 
 

10. Extrafråga. Vad heter Centerpartiets partiledare?  
A. Ulf Kristersson  
B. Magdalena Andersson 
C. Annie Lööf 

 
11. Extrafråga. Vad heter Kristdemokraternas partiledare?  

A. Ulf Kristersson  
B. Annie Lööf 
C. Ebba Busch  
 

12. Extrafråga. Vad heter Liberalernas partiledare? 
A. Ebba Busch 
B. Märta Stenevi 
C. Johan Pehrson 
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13. Extrafråga. Vad heter Miljöpartiets språkrör? 
A. Märta Stenevi och Jimmie Åkesson 
B. Märta Stenevi och Per Bolund 
C. Magdalena Andersson och Per Bolund 

 
14. Extrafråga. Vad heter Moderaternas partiledare?  
A. Ulf Kristersson 
B. Johan Pehrson 
C. Per Bolund 

 
15. Extrafråga. Vad heter Socialdemokraternas partiledare?  
A. Magdalena Andersson 
B. Ulf Kristersson 
C. Johan Pehrson 
 
16. Extrafråga. Vad heter Sverigedemokraternas partiledare?  
A. Jimmie Åkesson 
B. Ebba Busch 
C. Nooshi Dadgostar 
 
17. Extrafråga. Vad heter Vänsterpartiets partiledare?  
A. Magdalena Andersson 
B. Jimmie Åkesson 
C. Nooshi Dadgostar 
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Diskussionsfrågor 

• Hur var din skolstart och vad ser du mest fram emot under det nya läsåret? 
• Varför hör och ser vi mindre i media om den ryska invasionen av Ukraina idag än när invasionen 

startade? Vad tror du? 
• Miljontals människor har flytt från Ukraina och många har kommit till Sverige. Hur kan du som 

kompis eller klasskompis hjälpa någon som flyttat eller flytt från sitt land att trivas?  
• I Sverige är det hemligt vad man röstar på, varför är det så? Vad tycker du om det? 
•  I inslaget om ”Veckans klass” fick eleverna inte rösta på sitt eget parti. Vad tycker du om det?  
• Om du och en klasskamrat skulle starta ett fantasiparti, vad skulle det heta och vilka frågor skulle 

vara viktigast för det partiet?  
 

 
 

Mediesnacksfrågor 

 
• Vilket uppdrag har en sportkommentator? 
• Tycker du att sportkommentatorn hjälper dig när du tittar eller lyssnar på sport? Varför/varför 

inte? 
• Skiljer sig sportkommentatorns sätt att kommentera beroende på vilken sport man sänder? 
• Vad tror du är svårast med jobbet som sportkommentator? 
• Skriv ett kort sportreferat tillsammans. Låtsas vara en sportkommentator och läs upp referatet. 

Vad är lätt och vad är svårt?  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Facit: 1A, 2A, 3B, 4A+C, 5A+D, 6B, 7A, 8A, 9C, 10C, 11C, 12 C, 13 B, 14A, 15A, 16A, 17C 

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.  


