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ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA 

 

 

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

1. Talmannen har flyttat deadlinen för Moderaternas partiledare Ulf Kristersson två dagar 
framåt. Vad är det han har fått två dagar till på sig att göra?  
A. att berätta hur regeringen ska se ut 
B. att utse ny talman   
C. att förklara hur Sverige ska spara el 
 

2. Vad svarar Ulf Kristersson (M) på frågan om vem han tror kommer bli Sveriges nästa 
statsminister?   
A. Ebba Busch (KD) 
B.  Jimmie Åkesson (SD) 
C. han själv 

 
3. Ulf Kristersson säger att partierna på "hans sida" har samsyn i många frågor. Vad betyder 

samsyn?   
A. att man får säga vad man tycker 
B. att man arbetar tillsammans 
C. att man är överens i viktiga frågor 
 

4. Vem är Sveriges statsminister i dag? 
A. Magdalena Andersson 
B. Ulf Kristersson 
C. Vi har ingen just nu. 
 

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-VFgKOYzERSGt5UNEwxRVZHWVBJS1E1Nkk5Ukg0VFcySklKNi4u
https://urplay.se/serie/224986-lilla-aktuellt-skola
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5. Det skedde ryska attacker på flera håll i Ukraina i veckan. En trolig anledning till det är 
sprängningen av en viktig bro. Vad kallas den? 
A. Tower Bridge 
B. Krimbron 
C. Ponte Vecchio 
 

6. En rymdsond från NASA har lyckats krocka med en asteroid. Det kan vara första steget i 
jordens rymdförsvar. På vilket sätt? 
A. Vi kan använda rymdsonder som vapen.   
B. Vi kan nu ändra asteroiders omloppsbana ifall de är på väg mot jorden. 
C. Nu kan vi krocka bort allt rymdskrot som skräpar runt jorden. 
 

7. Ungefär hur stor var rymdsonden som NASA skickade ut? 
A. som ett kylskåp 
B. som en lastbil 
C. som en Rubiks kub 
 

8. Extrafråga: Ett av inslagen i dagen avsnitt handlar om att regnskog har återplanterats i 
Malaysia. Vad är typiskt för en regnskog? 
A. Den är ständigt grön och det regnar mycket. 
B. Den innehåller bara en art träd. 
C. Den har inga spår av människors ingrepp. 

 
9. I vilken världsdel ligger Malaysia? 

A. Asien 
B. Oceanien 
C. Sydamerika 
 

10. Vad heter myndigheten som nu försöker få oss i Sverige att spara på elen? 
A. Finansinspektionen 
B. Naturvårdsverket 
C. Energimyndigheten 
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Diskussionsfrågor 
 
• Gå in på energimyndigheten.se och läs deras tips om hur vi kan spara el. 

o Var det några tips som överraskade dig? Är det några tips som du tror blir svårare att följa 
än andra? 

o Pratar ni om att spara el i din familj? I så fall, vad pratar ni om att göra för att lyckas med 
det? Hur känns det? 

 

• I veckans klass, från Södermalmsskolan i Kristinehamn, får eleverna vara med i tidningen och 
svara på frågor. Vissa har hört av sig till tidningen och klagat för att de inte tycker om att barnen 
svarar på frågor. 

o Tycker du att det finns frågor som är för svåra för barn i grundskolan att prata om? 
o Varför? Varför inte? 

• Förutom att spara på el är det många som pratar om hur de kan spara pengar, till exempel veckans 
klass. Vilka förslag kom upp i inslaget? 

o Vad tycker du om dem? 
o Hur lätt eller svårt skulle det vara att följa dem? 
o Har du några egna förslag? 

 
• NASA:s rymdsond träffade en asteroid en miljon mil bort. 

o Får vi människor lov att göra vad vi vill i rymden? 
o Vem bestämmer i rymden? 

 

Mediesnacksfrågor 

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.  
 

• Vilka sociala medier känner du till? 
• Har du något konto på sociala medier? Varför? Varför inte? 
• Det är 13-årsgräns på många konton. Vad tycker du om det? Vad är bra och vad är dåligt med det? 
• Vilka kan fördelarna med att INTE ha sociala medier vara? 

 
 

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

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.  

https://urplay.se/serie/226072-mediesnacket

