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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:  

 

Kärnkraftverk 

vapenvila 

Humanitära korridorer 

sanktioner 

demonstration 

yttrandefrihet  

propaganda 

pressfrihet 

källkritik 

 

 

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/tapBkaprxk
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 10 
 

 

 

 

1     Vad är humanitära korridorer?  

a vägar som ska vara säkra för flyktingar  

b vägar som går inomhus 

c vägar som är tillräckligt stora för bussar 

 

2     Vad finns i staden Tjernobyl? 

 

a en bilfabrik 

b en stålfabrik  

c ett kärnkraftverk 

 

3    Demonstration är ett exempel på: 

a pressfrihet 

b yttrandefrihet  

c propaganda 

 

4    Ryssland använder inte ordet krig om det som händer i Ukraina nu. Det är ett    

exempel på propaganda. Vad menas med propaganda?   

a   att säga som det är 

b   att sprida en åsikt och försöka övertyga andra 

c   att tvinga någon till något 
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5      Varför lämnar många journalister Ryssland nu? 

 

a De får för lite mat i Ryssland 

b De får fängelse om de skriver eller säger vad de vill 

c De vill hem till sina familjer 

 

6      Det sprids många klipp på sociala medier, som inte är sanna. En del krigsbilder 

kommer från: 

 

a biofilmer 

b tv-program 

c tv-spel 

 

 

7      Vad är exempel på källkritiskt tänkande?  

 

a Är det fler som lagt upp klippet?  

b Är det fina bilder i klippet? 

c Är det min kompis som lagt upp klippet?  
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Diskussionsfrågor till veckans program 

 
Det händer mycket kring Rysslands invasion av Ukraina. Det är svåra händelser som kan 

väcka mycket tankar och känslor. Dina elever kan ha behov av att prata och diskutera kring 

detta.  Utgå inte från att alla barn är oroliga, lyssna in barnens tankar och funderingar och 

utgå från det. Inled med att fånga upp elevgruppen. Programmet har säkert berört barnen. 

Vad känner de efter att ha sett just det här avsnittet?  

 

Har du sett fejkade klipp från kriget i Ukraina? Varför tror du någon vill sprida falska klipp? 

Hur känns de att se obehagliga och våldsamma klipp?  

 

TV-tornet i Ukrainas huvudstad Kiev har attackerats. Varför vill man attackera ett lands tv-

torn i ett krig? Fundera tillsammans 

 

Många flyr just nu från Ukraina, men alla män mellan 18 och 60 måste vara kvar i landet för 

att hjälpa till att försvara det. Vad tänker du om det? 

 

Rysk media använder inte ordet krig när de beskriver invasionen av Ukraina. Varför tror du? 

 

Yttrandefrihet betyder att vi har rätt att uttrycka åsikter och tankar, så länge vi inte skadar 

någon annan. För att ett land ska anses som en demokrati måste det vara yttrandefrihet i 

landet. Varför är det så? Hur hänger yttrandefrihet ihop med demokrati? 

 

Varför är det viktigt med källkritik? Försök komma på minst tre argument. Försök också ge 

tre tips på hur man kan tänka källkritiskt.  

 

Psykologen gav tre tips till hur man kan hantera sin oro. Vad tycker du om tipsen? Fungerar 

något för dig?  

Känner du någon som bor i Ukraina eller Ryssland? Vad har de berättat? 
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Lilla Aktuellt teckenspråk har lagt upp filmer på sociala media med uppdateringar kring 

Ukraina-situationen och även filmer om källkritik.  

 

 

UR Teckenspråk har en spellista på YouTube där klipp kring Ukraina-situationen har samlats. 

De finns här: SPECIAL – Kriget i Ukraina - YouTube 

 

 

Lilla Aktuellt Skola har tagit fram arbetsblad med diskussionsfrågor att utgå från för att 

prata med elever om oro kring det som händer i Ukraina. Här kan du ta del av det 

arbetsbladet med diskussionsunderlaget  

https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/226000-226999/226994-

2_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FOSVnVnlhoXGauveakjkD47o4rvcOBf
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/226000-226999/226994-2_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/226000-226999/226994-2_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf
mailto:teckensprak@ur.se

