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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barnkanalen kl. 14.45, med repris lördagar 13.15. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser 
och vänder sig särskilt till döva och hörselskadade barn och unga som tittar i klassrummet. 
Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmet hittar du på: Lilla 

Aktuellt teckenspråk | UR Play  Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
Begreppslista 
Diskussionsfrågor 
Quiz med facit 

 
Begreppslista till veckans program:  

Sovjetunionen 

Nato 

Svenska försvaret 

demonstrationer 

Undervattensvulkan 

Rymdteleskop 

Idrottsgalan 

”I have a dream” – Jag har en dröm 

Norrsken 

 

Diskussionsfrågor 

1. Spänt mellan Ukraina och Ryssland. Nu har svenska försvaret soldater på Gotland. Vad är 

dina tankar kring det? 

 

2. Sport. Elias tränar en annorlunda sport, fäktning. Finns det någon sport du vill testa?  

 

3. Rymden. Nu är ett nytt teleskop, James Webb, på väg ut i rymden. Med det kan forskarna se 

längre ut i rymden.  Om du fick titta i det teleskopet, vad är det första du skulle leta efter?  

 

https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
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Nyhetsquiz –  

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Länken är här.   

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 3 
 

 

 

 1    Sovjetunionen splittrades 1991. Hur många länder blev det sen? 

a   15 

b   4 

c   8 

 

2   Vad heter Rysslands president i efternamn? 

 

a   Putin 

b   Poltskev 

c   Petters 

 

3   Vad började demonstrationerna i Kazakstan som protest mot? 

a   höjda elpriser 

b   höjda gaspriser 

c   höjda mjölkpriser 

 

4   Vem fick pris som årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan 2022? 

a   Hanna Öberg, skidskytte 

b   Sarah Sjöström, simning 

c   Tove Alexandersson, orientering 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU4EorYW9sKFFoLyrQtHt9iBUNzc1SVk2RDBDWTY1U0YzNlEwNFFWSU1GVCQlQCN0PWcu
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5 Vilket lands flagga är det här?  

 

 

a   Ryssland 

b   Kazakstan   

c   Ukraina 

 

 

6   Vilken spännande sport provar vår reporter Kristoffer i programmet? 

a   fäktning 

b   skytte 

c   kendo  

 

7   ”Jag har en dröm”, sa en känd person 1963. Vem sa det? 

a   Nelson Mandela 

b   Barack Obama 

c   Martin Luther King 

 

8   Vad är norrsken?  

a   Ljussken som man ser på himlen   

b   Ljussken som man ser i havet 

c   Ljussken som man ser i öknen 
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Tipsa oss!       

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi borde berätta 

om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen!       

Mejla till: teckensprak@ur.se 

 

Facit: 1a,2a,3b,4c,5b,6a,7c,8a 
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