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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:  

socialtjänsten 

falska rykten 

LUV 

källkritik 

jordskred 

jordbävning 

tektoniska plattor 

palindrom   

ambigram 

tranor 

minoritetsgrupp 

 

 

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/z1kVVG21DK
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 8 
 

 

 

1 Vad jobbar socialtjänsten med? 

 

a de ska hjälpa och skydda barn 

b de ska kidnappa barn  

c de ska se till att skolan är bra 

 

2 Vem bestämmer om barn ska flyttas och få hjälp via LVU?  

 

a polisen 

b läkaren  

c domstolen 

 

3 Vad kan orsaka jordbävningar? 

 

a tektoniska plattor som krockar  

b stora valar som krockar 

c starka stormar i havet 

 

4 Vad är ett skyfall? 

a   ett kraftigt regn 

b   ett stilla regn 

c   snöstorm 

 

5 Vilken mark är det vanligt att det blir jordskred på? 

a åkermark 

b skogsmark 

c lermark 
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6 Vad är en palindrom?   

 

a   ett ord som är uppochner 

b   ett ord som blir samma om man läser det baklänges 

c   ett ord för ett djur 

 

7    Vad heter de här stora fåglarna som samlas vid Hornborgasjön?  

 

a svalor 

b tranor 

c svanar  

 

 

8    Hur många erkända minoritetsgrupper finns det i Sverige? 

 

a 8 grupper 

b 5 grupper 

c 3 grupper  
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Jordbävningar och jordskred.  

Har du känt av någon jordbävning någon gång? Hur skulle det kännas att bo i ett land där det 

ofta är kraftiga jordbävningar tror du?  

 

2. Falska rykten om socialtjänsten 

Det sprids mycket falska rykten på internet. Hur vet du om det som sägs är sant eller falskt?  

Tycker du att det är bra att socialtjänsten hjälper barn som inte mår bra hemma?  

 

3. Vårtecken.  

Vid Hornborgasjön samlas människor och tittar på tranorna. Det är ett vårtecken för dem. 

Har du något vårtecken? Någon blomma eller fågel eller något annat som gör att du känner 

att nu är våren på väg?  

 

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Naturens utbrott: Jordskred | UR Play (en del i en serie allmänbildande program, är bara textad, ej 

teckenspråkstolkad)  

 

UR Samtiden - Naturum Hornborgasjön: Tranorna vid Hornborgasjön | UR Play  ( ett allmänbildande 

program, är bara textat, ej teckenspråkstolkat)  

 

 

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

https://urplay.se/program/210822-naturens-utbrott-jordskred
https://urplay.se/program/226375-ur-samtiden-naturum-hornborgasjon-tranorna-vid-hornborgasjon
mailto:teckensprak@ur.se

