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

 
 
Begreppslista 
Quiz med facit 
Diskussionsfrågor 
 

 
Begreppslista till veckans program:  

hederskultur 

hedersförtryck 

barnäktenskap 

världsledare 

NATO  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/w3HpWw2cH5
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 7 
 

 

 

1   Det är spänt mellan Ryssland och Ukraina. Vilken organisation vill inte Ryssland att 

Ukraina ska gå med i? 

a Unesco 

b FN 

c NATO 

 

2 Ann Linde säger att hon inte tror det blir krig i Sverige. Hur kan hon tro det? 

 

a Sverige ligger för långt från Ukraina. 

b Det finns inga hot riktade mot Sverige.  

c Sverige har starkt försvar. 

 

3 Rysslands president har träffat Frankrikes president, vad heter han? 

 

a Stoltenberg 

b Macron 

c Holland 

 

4 När din släkt eller gruppen du tillhör kontrollerar dig hårt, vad kallas det? 

a   diskriminering 

b   rasism 

c   hedersförtryck 

 

5 Vad heter föreställningen som projektet ”Äkta män” och Riksteatern Crea gjort? 

a Terrence 

b Elias  

c Knockout 
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6 Vilket djur blev det många ungar av på ön Helgoland i Tyskand, som många ville se? 

a säl 

b utter  

c bäver 

 

7 Vad hände för första gången på Superbowl?   

 

a   döva artister underhöll under pausen 

b   det blev slut på hamburgare 

c   att det blev en förlängning 

 

Diskussionsfrågor 

   
 

1. Hederskultur och hedersförtryck.  

 Inled med att fånga upp elevgruppen. Programmet har säkert berört barnen. Vad känner de 

efter att ha sett just det här avsnittet?  

 

• När har vuxna rätt att bestämma över dig?  

• Vad är att bestämma ”för mycket”?  

• Varför tror du att vissa vuxna bestämmer för mycket?  

• När har du rätt att säga ifrån mot dina föräldrar?  

• Vad innebär det att ha ett privatliv?  

• Var kan man vända sig om man tycker att ens föräldrar kontrollerar en?  

• Får en förälder slå sitt barn? Vad kan man göra om en förälder gör så?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipsa oss!       

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi borde berätta 
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om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen!       

Mejla till: teckensprak@ur.se 

 

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

mailto:teckensprak@ur.se

