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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:  

demonstrationer 

vaccinpass 

karantän 

pandemi 

Förintelsen 

fångläger 

bluff 

nettonoll klimatavtryck 

världsrekord 

 

 

Diskussionsfrågorna finns efter Nyhetsquizet. 

 

 

 

https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
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Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt.  Här är länken. 

 

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 4 
 

 

 

 1    Vad är vaccinpass? 

a  ett bevis på att man har vaccinerat sig mot corona 

b  ett bevis på att man ska vaccinera sig 

c  ett bevis på att man har corona 

 

2    Karantäntiden har kortats ner. Hur många dagar ska man nu vara i karantän? 

 

a  7 dagar 

b  5 dagar 

c  12 dagar 

 

3   Under vilka år var andra världskriget? 

a  1956-1961 

b  1939-1945 

c  1921-1935 

 

4  I Anne Franks dagbok berättar hon om hur det var när familjen gömde sig. Vilket   

land kom Anne från? 

a  Nederländerna 

b Tyskland 

c  Polen 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU4EorYW9sKFFoLyrQtHt9iBUOU9OTlE4T09DRDBGSVdENURESDZSNUFRUCQlQCN0PWcu
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5 Kristoffer berättar om vecko- och månadspeng. Hur mycket får barn idag ungefär i 

månadspeng? 

 

 

a 50-100 kronor 

b 300-400 kronor  

c 100-200 kronor 

 

 

6   Varför ändrar kameleonten färg ? 

a  den kommunicerar med sin omgivning 

b  den ändrar färg när den äter 

c  den ändrar färg när den dricker 

 

7   Hur många gosedjur slängdes in på plan och blev det nya världsrekordet? 

a  över 10 000 gosedjur 

b  över 50 000 gosedjur 

c  över 2 000 gosedjur 

 

8  Zara Rutherford slog rekord när hon flög jorden runt. Hur många länder besökte 

hon ?  

a   63 länder   

b   28 länder 

c   41 länder 
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Diskussionsfrågor 

 

1. Coronanytt. Det krävs vaccinpass nu för att till exempel gå på bio. Folk tycker olika om 

det. Vad tycker du om det? Är det bra eller dåligt med vaccinpass? 

 

2. Veckopeng/månadspeng. En del barn har veckopeng och en del har månadspeng. Vad 

tycker du själv fungerar bäst? Ekonomen i programmet, Arturo Arques, tycker det är viktigt 

prata om ekonomi hemma. Håller du med? Varför? 

 

3. Förintelsens minnesdag. Känner du till boken Anne Franks dagbok? Hur gammal var 

Anne när hon skrev boken? Hur tror du det skulle kännas att gömma sig inomhus så länge 

som två år? 

 

4. Kameleont. En kameleont har olika färg beroende på hur omgivningen ser ut. Skulle 

det vara bra att kunna smälta in i omgivningen tycker du? I vilka situationer skulle det vara 

bra? Eller skulle du hellre vilja sticka ut som en påfågel och synas jättebra? I vilka situationer 

kan det vara bra att synas riktigt bra?  

 

 

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,2b,3b,4a,5c,6a,7b,8c 

 

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

