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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. Vad heter Sveriges nya statsminister?   
A. Ebba Busch 
B. Ulf Kristersson 
C. Magdalena Andersson 
 

2. Från vilka partier kommer ministrarna i den nya regeringen?   
A. Moderaterna 
B.  Sverigedemokraterna 
C. Liberalerna 
D. Kristdemokraterna   

 
3. Vad kallas minister med annat ord?   

A. statsråd 
B. partiledare 
C. talman 
 

4. Vad heter den nya skolministern? 
A. Lotta Edholm (L) 
B. Romina Pourmokhtari (L) 
C. Jan Björklund (L) 
 

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 
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5. Veckans klass får "lön" av skolan. Pengarna kan de använda för att köpa pennor och sudd i en 
klassaffär. Men nu har priset höjts på sakerna de brukar köpa. Vad kallas det när varor i 
affärerna blir dyrare? 
A. Deflation 
B. Inflation 
C. Inflammation 
 

6. Veckans klass kommer från Klippan. I vilket landskap ligger det? 
A. Skåne 
B. Halland 
C. Blekinge 
 

7. I år har landet Pakistan drabbats hårt av översvämningar. När översvämningarna var som 
värst, hur stor del av landets yta stod då under vatten? 
A. Hälften 
B. En tredjedel 
C. 75 procent 
 

8. Varför är många rädda för att det ska bli fler myggor i samband med översvämningarna? 
A. Myggorna kan sprida sjukdomar. 
B. Det är jobbigt med myggbett som kliar. 
C. Betesdjur kan få blodbrist. 
 

9. Vilken orsak till att översvämningarna har blivit värre i år nämns i programmet? 
A. Skog har huggits ner för att skapa nya åkrar. 
B. Man har byggt hus för nära vattnet. 
C. Klimatet har blivit allt varmare. 
 

10. Det är ett år sedan artisten Einár sköts till döds. Vad hette artisten Einár egentligen? 
A. Nils Grönberg 
B. Nils Karlsson 
C. Pontus Karlsson 
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Diskussionsfrågor 
 
 Sverige har fått en ny regering. Ta reda på mer om de nya ministrarna och deras uppgifter! 

o Vilka olika ministerposter finns det? 
o Vad får en statsminister bestämma? Vad får statsministern inte bestämma? 
o Vad gör en vice statsminister? 
o Vad gör en finansminister? 

 
 

 I programmet berättas att den nya skolministern tidigare har suttit i styrelsen till ett företag som 
driver skolor. 

o Varför tycker vissa att det är viktigt att lyfta fram? 
o Vad tycker du om hennes bakgrund? Tror du att den kan påverka hennes nya jobb?  

 

 Veckans klass, från Antilopenskolan i Klippan, har arbetat särskilt med ekonomi. 
o Fundera själva på hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop. 
o Tycker du att det vore spännande att få arbeta med ekonomi på samma sätt som Veckans 

klass gjort? Motivera! 
 

Mediesnacksfrågor 
 

 Hur tycker du att det verkar vara att jobba som reporter? 
 Hur är en bra reporter, tycker du? 
 Vilken del av jobbet tror du är mest utmanande? 
 Vilken del av jobbet tror du är roligast? 
 

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


