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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. I valet avgörs hur många mandat, alltså hur många ledamöter, i Sveriges riksdag de olika 
partierna får. Hur många ledamöter finns det sammanlagt i riksdagen?   
A. 34 
B. 349   
C. 3490 
 

2. Under onsdagen meddelade Magdalena Andersson att hon kommer avgå som statsminister. 
Vem bestämmer vem som ska bli Sveriges nya statsminister?   
A. Kungen 
B.  Riksdagsledamöterna 
C. Inrikesministern 

 
3. Hur många procent av väljarnas röster måste ett parti minst få för att komma in i riksdagen?   

A. 13 procent 
B. 9 procent 
C. 4 procent 
 

4. Förutom riksdagsvalet var det i söndags också val till regioner och kommuner. Vilka av 
följande alternativ brukar kommunernas politiker besluta om? 
A. Skola 
B. Vatten och avlopp 
C. Förskola 
D. Banklån 
E. Äldreomsorg 

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/cZ6e7NQigi
https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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F. Försvaret 
G. Utrikespolitik 
 

5. I programmet berättas att det preliminära valresultatet i Skolvalet är klart. Vad betyder ordet 
"preliminär"? 
A. Tydlig 
B. Bestämd 
C. Tillfällig 
 

6. Vilket blev det största partiet i årets Skolval? 
A. Sverigedemokraterna 
B. Socialdemokraterna 
C. Moderaterna  
D. Kristdemokraterna  
 

7. Ungefär hur många röstade i Skolvalet? 
A. 400 000 
B. 40 000 
C. 4000 
 

8. I inslaget om kriget i Ukraina visas att den ukrainska armén vunnit tillbaka delar av ett stort 
område från den ryska militären. Vad heter området? 
A. Charkivregionen 
B. Kievregionen 
C. Krimregionen 
 
 
  



Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2022-09-16 

      Sida 3 (av 3) 

 

Diskussionsfrågor 
 
• I årets skolval blev det preliminära valresultatet ett annat än i riksdagsvalet. Vad tror du att det 

beror på?  
o Om du hade fått rösta i årets riksdagsval, tror du att du hade röstat på samma sätt som 

vuxen? Varför eller varför inte?  
 

o Tror du att politikerna som bestämmer lyssnar på vad eleverna röstat på i Skolvalet? 
Varför eller varför inte? Diskutera med en klasskamrat.  

 

• Veckans klass deltar i ett forskningsprojekt som kartlägger hur mycket plast det finns i olika delar 
av Sveriges natur. 

o Om du skulle kunna uppfinna något som kan samla in all plast från naturen, hur skulle 
den uppfinningen se ut? Rita och beskriv! 

 

Mediesnacksfrågor 

 
• Skulle du vilja bli skådespelare? Varför eller varför inte? 
• Hur blir man skådespelare? 
• Vilka tips ger skådespelarna i inslaget?  
• Var kan en skådespelare jobba? Ge flera exempel.  

 

 
 
 

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

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.  


