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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 på 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:  

     lånekort  

     bibliotekarie 

     Majblomman 

     barnrättsorganisation 

     barnkonventionen 

     barnfattigdom 

     CODA (förkortning) 

     Oscar-gala 

     Underlandet (fantasivärld/land) 

      

 

 

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/HP7Kng1BrQ
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 13 
 

 

1 Var föddes författaren H C Andersen? 

 

a Sverige 

b Norge 

c Danmark 

 

2   Hur många språk har böckerna om Pippi Långstrump översatts till? 

a över 70 språk 

b över 100 språk 

c över 40 språk 

 

3   Vad behöver du för att låna böcker på bibliotek? 

a pass 

b lånekort 

c biljett 

 

4   Vad heter föreställningen för barn på teckenspråk som är på turne nu? 

a Kejsarens nya kläder 

b Mästerkatten i stövlar 

c Alice i Underlandet 

 

5 Vad handlar serien ORKA om? 

   

a   rymden 

b   relationer, skolan och kärlek 

c   djur och natur 
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6   Vad är Majblomman? 

a en orange blomma som växer i skogen 

b Ideell barnrättsorganisation 

c blomma som blommar bara under maj 

 

7    I vilken stad var det jättemånga får på en shoppinggata? 

 

a Köpenhamn 

b Amsterdam 

c Paris  

 

8  Vad heter döve skådespelaren som vann en Oscar för bästa manliga biroll? 

 

a Will Smith 

b Troy Kotsur  

c Daniel Durant 

  

9  Hur många Oscars (pris) vann filmen CODA? 

 

a 3 

b 5  

c 2 
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Internationella barnboksdagen 

Brukar ni låna böcker från biblioteket? Vilka böcker tycker du om att läsa? Har du någon 

favoritbok? Har du läst någon bok från H C Andersen?  

 

2. Teaterföreställningen Alice i Underlandet 

Om har sett föreställningen – vad tyckte ni om den? Vad handlade den om? Vilken av 

karaktärerna/figurerna tyckte du om, varför? 

Om inte har sett föreställningen – vad tycker ni om att se teater på teckenspråk? Vad vill ni 

se för teater? (Vilken historia vill ni se på scenen) Har ni sett någon annan 

teaterföreställning, vilken?  

 

 

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: 1c,2a,3b,4c,5b,6b,7c,8b,9a 

 

mailto:teckensprak@ur.se

