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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:  

invadera 

separatister 

sanktioner 

krigslagar 

flykting 

jämställdhet 

rättvisa 

fred 

utveckling 

lördagsgodis 

 

 

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/Nja0HuiV8i
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 9 
 

 

 

1   När splittrades Sovjetunionen och blev till Ryssland och 14 andra länder? 

a 1950 

b 1991 

c 2014 

 

2 Vad heter Ukrainas huvudstad? 

a   Odessa 

b   Kiev 

c   Moskva 

 

3  Vad har BOUJT? 

 

a En hemsida där man kan chatta på teckenspråk och svenska 

b En hemsida som hjälper djur  

c En hemsida för miljön 

 

 

4   Vad heter filmen som fick två priser i SAG-Awards i söndags? 

 

a CODA 

b Deafness  

c Audible 
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5    Vilken dag äter de flesta godis? 

 

a onsdagar 

b lördagar 

c söndagar  

 

6 Hur gammal var Malala när hon fick Nobels fredspris? 

 

a 25 år 

 

b 35 år  

c 17 år 

 

 

7 Vad kämpade Rosa Parks mot?  

 

a feminism 

b rasism 

c audism 

 

8 Hur långt är Vasaloppet?   

 

a   5 mil 

b   7 mil 

c   9 mil 
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Diskussionsfrågor 

 

1. Ryssland - Ukraina.  

Det här är ett ämne som berör många barn. Utgå inte från att alla barn är oroliga, 
lyssna in barnens tankar och funderingar och utgå från det.  

 
UR Teckenspråk har samlat 8 tips till lärare, vad man ska tänka på när man samtalar 
med barn – det kommer finnas på UR Teckenspråks YouTube-kanal from måndag 
7/3. 
 
Inled med att fånga upp elevgruppen. Programmet har säkert berört barnen. Vad 

känner de efter att ha sett just det här avsnittet?  

 

Känner du någon som bor i Ukraina eller Ryssland? Vad har de berättat? 

 

Har du sett klipp på sociala media om Ukraina? Hur tänker du kring det? Hur 

vet du vad som är sant? 

 

 

2. Internationella kvinnodagen 

Känner du till fler starka kvinnor som har påverkat världen? Känner du till döva 

kvinnor som har påverkat dövvärlden? Finns det något som du tycker är orättvist 

idag mot kvinnor och tjejer, som du tycker behöver förändras? 

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Perspektiv på världen - teckenspråkstolkat: Krig och konflikt | UR Play ( för år 7-9)  

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen | UR Play  

för år 7-9) 

 

 

Lilla Aktuellt teckenspråk har lagt upp filmer på sociala media med uppdateringar kring 

Ukraina-situationen och även om källkritik.  

 

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

 

https://urplay.se/program/207345-perspektiv-pa-varlden-teckensprakstolkat-krig-och-konflikt
https://urplay.se/program/224131-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
mailto:teckensprak@ur.se

