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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. Om bara några dagar är det val och många följer hur det går för de olika partierna. I programmet 
talar man om opinionsundersökningar. Vad visar en sådan?   
A. Vad människor tycker i en viss fråga. 
B. Vad partierna tycker i olika frågor.   
C. Hur valresultatet kommer att bli. 

 
2. I inslaget om ungdomsförbunden nämns ordet "kampanja". Vad betyder det? 

A. Att man protesterar mot ett visst parti. 
B. Att någon jobbar intensivt för att påverka andra. 
C. Att man bor i husvagn eller tält under en viss period. 
 

3. Det har blivit allt dyrare att använda el. Vad av följande kräver störst elförbrukning?   
A. Att ha en lampa tänd en hel natt. 
B.  Att spela TV-spel i en timme. 
C. Att torktumla en omgång tvätt. 

 
4. Elen som produceras i Sverige kommer från olika energislag. Vilka är de tre största?   

A. Vattenkraft 
B. Solceller 
C. Gödsel 
D. Kärnkraft 
E. Kolkraft 
F. Vindkraft 
 

 

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/r/nqYFBNJ9De
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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5. Älgjakten har dragit igång i norra Sverige. Vem eller vilka bestämmer hur många älgar som får 
skjutas?   
A. Jägaren själv 
B. Länsstyrelsen 
C. Naturvårdsverket 
 

6. Boris Johnson leder inte längre Storbritanniens regering. Vad heter den nya regeringschefen? 
A. Liz Truss 
B. Liz Taylor 
C. Taylor Swift 
 

7. Vilken titel har regeringschefen i Storbritannien? 
A. Statsminister 
B. Lord 
C. Premiärminister 
 

8. Justin Bieber har tvingats ställa in flera konserter för att bli frisk efter en virussjukdom. Vilken av 
följande låtar är INTE en hit med Justin Bieber? 
A. Love Yourself 
B. Ghost 
C. Perfect 
 

9. Veckans klass bor i en stad som håller på att flyttas. Vad heter staden? 
A. Kiruna  
B. Kalmar 
C. Kalix 
 

10. Staden ligger i landsdelen Norrland. Men vad heter landskapet? 
A. Medelpad 
B. Norrbotten 
C. Lappland  
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Diskussionsfrågor 
 

• I programmet säger en av de som kampanjar med ungdomsförbunden att många i hennes ålder 
går runt med en åsikt men att de inte tror att den spelar någon roll. 

o Vad tycker du, spelar dina åsikter någon roll?  
o Skulle du kunna tänka dig att gå med i ett ungdomsförbund? Varför eller varför inte?  

 

• Att elpriserna stiger pratas det mycket om just nu. Men elkonsumtion handlar inte bara om 
kostnad utan är också en miljöfråga. Vad kan du som enskild person göra för att använda mindre 
el?  

 
• I inslaget som handlar om staden som flyttas beskriver barnen hur de känner inför de 

förändringarna som sker. 
o Har du varit med om någon stor förändring i ditt liv? 
o Hur känner du inför förändringar? Skriv och berätta.  

 

Mediesnacksfrågor 

 
• Har du sett några intervjuer med partiledare inför valet? Vad tänker du om utfrågningarna? 
• Hur tror du det känns för den som intervjuas? Vad tror du är svårast? 
• Hur tror du det känns för den som är journalist och gör intervjun? Vad tror du är svårast? 

 

 
 
 

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

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.  


