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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.   

 
 

 
Det händer mycket kring Rysslands invasion av Ukraina. Det är svåra händelser som kan väcka 
mycket tankar och känslor. Dina elever kan ha fortsatt behov av att prata och diskutera kring detta. 
Lilla Aktuellt Skola har gjort ett arbetsblad som ni kan utgå från för att prata med eleverna om det 
som händer i Ukraina.   
Här kan du ta del av arbetsbladet med diskussionsfrågor.  
 
UR teckenspråk har fler tips här: Kriget i Ukraina:  Vi förklarar! | UR Play 

 
  

 
       Begreppslista till veckans program:  

     skyddsrum  

     MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

     flyglarm 

     faran över 

     vattnets kretslopp i naturen 

     vattnets kretslopp i samhället 

     grundvatten 

     Melodifestivalen 

     paralympics 

     VMA – Hesa Fredrik 

 

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

https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/226000-226999/226994-2_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
https://forms.office.com/r/1FGQByx4Ms
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 11 
 

 

 

1 Hur många skyddsrum finns det i Sverige? 

 

a 65 000 skyddsrum 

b 1 miljon skyddsrum 

c 35 000 skyddsrum 

 

2   Får man ta med husdjur till ett skyddsrum? 

a ja 

b nej 

c ja, men bara katter 

 

3 Vad betyder den här symbolen? 

   

a   farligt avfall 

b   sjukhus 

c   skyddsrum 

 

4   Hur många procent av jordens vatten är sötvatten? 

a 3 % 

b 97 % 

c 50 % 
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5    När är Världsvattendagen? 

 

a 15 april 

b 22 mars 

c 1 april  

 

 

6 Sverige tog rekordmånga medaljer i Paralympics. Hur många? 

 

a 15 medaljer 

b 7 medaljer  

c 5 medaljer 

 

7 Snart är det tävlingar för döva i Deaflympics. I vilket land?  

 

a Kina 

b Brasilien 

c Italien 

 

 

8 VMA – vad betyder förkortningen?  

 

a Viktigt meddelande alltid 

b Viktigt med allvar 

c Viktigt meddelande till allmänheten 
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Skyddsrum 

Vi har skyddsrum i Sverige, troligen kommer vi inte behöva dem. Men det kan vara bra att 

veta att de finns. Har ni koll på var närmaste skyddsrum finns vid er skola?  

Man får inte ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet. Vad tycker du om det?   

Vad skulle du vilja ta med dig till skyddsrummet om du skulle behöva gå dit?  

 

 

2. Melodifestivalen 

Melodifestivalen teckenspråksgestaltades i finalen. Har ni sett det och hur upplever ni 

teckenspråket där? Kanske ni kan göra en egen Melodifestival i klassen?  

Lilla Aktuellt teckenspråk har en utmaning på Instagram, kanske ni kan testa att översätta 

den texten till teckenspråk tillsammans i klassen?  

 

3. Vatten 

Vatten är livsviktigt. I Sverige har vi rent vatten i våra kranar. Hur fungerar vattnets kretslopp 

i naturen? Hur fungerar vattnets kretslopp i samhället?  

Vad tycker du om tipsen för att spara vatten? Har du något annat tips som kan spara vatten?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla | UR Play 

Vi förklarar!: Vattenmaskin i öknen | UR Play 

Bara vanligt vatten - teckenspråkstolkat | UR Play 

 

 

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

https://urplay.se/program/224137-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-6-rent-vatten-och-sanitet-for-alla
https://urplay.se/program/213176-vi-forklarar-vattenmaskin-i-oknen
https://urplay.se/serie/216416-bara-vanligt-vatten-teckensprakstolkat
mailto:teckensprak@ur.se

