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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA, VECKA 35 

 

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. De finns 
också som egna korta program här.  
 
 

1. I Lomma kommun får man ta max åtta köttbullar per person. Det har skolan bestämt, dels för att 
minska matsvinnet och dels för att maten har blivit dyrare. Vad kallas det när priser går upp och 
saker blir dyrare? 
A. konsumtion 
B. inflation 
C. deflation 

 
2. Lomma ligger i Sveriges sydligaste landskap. Vilket är det?  

A. Halland 
B. Skåne 
C. Blekinge 
 

3. Det är översvämningar i Pakistan på grund av kraftiga monsunregn. Vad är monsunregn?   
A. Regn som kommer vissa årstider i södra och sydöstra Asien. 
B.  Regn som är kallare än noll grader.  
C. Jämnt regn där vattendropparna har en diameter på mellan 0,1 och 0,5 millimeter.  

 
4. I vilken världsdel ligger Pakistan? 

A. Europa 
B. Afrika 
C. Asien 

 
 
 
 
 

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-VFgKOYzERSGt5UMFk2MlpST1NKRTZZQ0xTRFlJRzkwSzFPMy4u
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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5. I en djurpark i Sverige har en djurvårdare omkommit efter att ha blivit attackerad av en älgantilop. 
Vad heter djurparken? 
A. Kolmården 
B. Eskilstuna Zoo  
C. Ölands djurpark 
 

6. Spanien har drabbats av den värsta hagelstormen på 20 år. I vilken region skedde det?  
A. Andalusien 
B. Mallorca 
C. Katalonien 
 

7. Vad är hagel?  
A. Nederbörd i form av fruset vatten. 
B. Nederbörd som består av iskristaller. 
C. Nederbörd som uteslutande består av vattendroppar 
 

8. Extrafråga. Hur ofta är det riksdagsval i Sverige? 
A. vartannat år 
B. vart fjärde år 
C. vart sjätte år 
 

9. I dagens avsnitt berättar en kille om att han hörde en skjutning när han var ute och spelade 
fotboll. Människor som är i närheten när något allvarligt händer kan bli kallade till rättegång för 
att berätta om vad de sett. Vilket ord beskriver detta? 
A. gärningsman 
B. vittne 
C. brottsoffer 
 

10. Kriminologen Manne Gerell är med i dagens avsnitt. Vad är kriminologi? 
A. studier av brottslighet 
B. arbete för att bekämpa brott 
C. läran om rättsregler 
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Diskussionsfrågor 

 

• Vad tänker du om inslaget om att eleverna får ta ett begränsat antal köttbullar i skolmatsalen?  
Vad kan du som enskild elev göra för att minska matsvinnet i din skola?  

 
• Man röstar inte bara i riksdagsvalet utan även i region- och kommunval. I kommunen beslutar 

man om frågor som rör skolor, lekplatser och simhallar, till exempel.  
o Vad heter din kommun? Om du fick rösta i kommunvalet i din kommun, vilka frågor 

skulle du tycka vore viktigast och varför?  
o Vilka frågor kommer vara viktigast för dig som tonåring och vuxen i kommun-, region- 

och riksdagsvalet? Vad tror du och varför?  
 

• Brukar ni hålla omröstningar och val i din klass? Vilka frågor kan det handla om? Finns det något 
man inte kan rösta om? Vad i så fall och varför? 
 

• Om du har en kompis som är rädd för något hen sett på nyheterna, hur kan ni prata om det? Vilka 
råd skulle du ge din kompis? 

 

 

Mediesnacksfrågor 

 

• Har du sett någon valreklam? Kommer du ihåg något budskap? 
• Varför tror du att valreklamen ser ut som den gör?  
• Har du sett någon reklam i sociala medier? Varför gör flera partier reklam på TikTok när inte 

barn får rösta? 
• Tror du att valreklam påverkar hur de vuxna röstar? I så fall hur då?  
• Är det något budskap från valreklamen som du har påverkats av? Vad och varför?  

 

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

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.  


