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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barn 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 behov av att prata och diskutera kring detta. Detta 
arbetsblad kan ni utgå från för att prata med eleverna om det som händer i Ukraina.   
Här hittar du ett arbetsblad med diskussionsfrågor rörande Ukraina. 
 
 
Begreppslista till veckans program: 
Lockdown 

Deltakron 

nollvision 

Mount Everest 

Nilen 

Amazonfloden 

Stilla Havet 

stavhopp 

Världsrekord 

Rocka Sockorna 

Downs syndrom 

flodhäst 

Vinterbad  

  

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/226000-226999/226994-3_Arbetsblad_LillaAktuelltSkola_v8_2022.pdf
https://forms.office.com/r/tQ24BfTi0Y
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 12 
 

 

1. Nu har det upptäckts en ny variant av covid-19. Vad heter den varianten? 

a) alfabeta  

b) deltakron  

c) gammabeta 

 

2   Det är lockdown för 30 miljoner människor i Kina. Vad betyder lockdown? 

a  att de stänger området, man får inte åka ut därifrån   

b att alla affärer stänger  

c man måste låsa alla dörrar 

 

3   Vad heter världens högsta berg? 

a Mount Everest 

b Kebnekaise 

c Mount Kenya 

 

4   Vad heter Sveriges högsta vattenfall? 

a Njupeskär 

b Göta Älv 

c Vänern 
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5    Armand Duplantis tog nytt världsrekord i stavhopp nyss. Hur högt hoppade han? 

 

a 4.50 meter 

b 6.20 meter 

c 5.10 meter  

 

6 Varför har folk olika sockor på sig 21 mars? 

 

a man vill öka medvetenheten om Downs syndrom 

b för att likna Pippi Långstrump 

c man vill tänka på klimatet 

 

7 Var ligger landet Rwanda?  

 

a i Asien 

b I Afrika 

c I Australien 

 

8 Vad är det för färg på flodhästens svett?   

 

a   vitt 

b   svart 

c   rött 
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Lockdown i Kina 

I många kinesiska städer får folk nu bara gå ut för att handla mat eller ta coronatest. Sverige 

har inte använt sig av lockdown på samma sätt. Hur skulle det kännas tror du att inte få gå 

ut? Vad skulle du göra hemma då? 

  

 

2. Rekord 

Högsta berget i världen och i Sverige nämns i programmet. Längsta floderna i världen och 

Sverige. Vi har en världsmästare i stavhoppning som har världsrekordet på 6.20 meter. 

Känner du till fler rekord? Vad skulle du själv vilja ta för rekord?  

 

3. Brevväxling 

Manillaskolans elever brevväxlar med elever i Rwanda. Har du brevväxlat med någon? Idag 

tar man kontakt på andra sätt, i sociala medier kanske. Har du kontakt med barn i andra 

länder? Vad kan man lära sig av att brevväxla med folk i andra länder tror du? 

 

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Rocka Sockorna lyfter fram allas lika värde. 

Här är en teckenspråkstolkad serie för grundskolan år 7-9 om hur det är att leva med olika 

funktionsvariationer. 

 

Alla funkar olika - min berättelse - teckenspråkstolkat | UR Play 

 

Kriget i Ukraina:  Vi förklarar! | 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: 1b,2a,3a,4a,5b,6a,7b,8c 

https://urplay.se/serie/208554-alla-funkar-olika-min-berattelse-teckensprakstolkat
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
mailto:teckensprak@ur.se

