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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.  
Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
 
 
 
 
Begreppslista till veckans program: 
 

krigsbrott 

Genevekonventionen 

Internationella domstolen, ICC 

sagoyoga 

ungdomsklubbskonferens 

futsal 

svenska mästare 

konst 

romer 

 

 

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

 

https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/CN4GUPCkRa
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 14 
 

 

1. Var finns regler för vad man får göra och inte får göra i krig? 

 

a) I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

b) I Genèvekonventionerna  

c) I Barnkonventionen 

 

 2  Vad är ICC ? 

a  en internationell domstol som utreder krigsbrott 

b ett internationellt sportförbund 

c ett internationellt förbund för mänskliga rättigheter 

 

3   Vad är viktigast att tänka på i yoga? 

a att sitta rätt 

b andningen 

c att ha bra kläder 

 

4   I vilken sport är Aleksandar Skovin nu proffs? 

a fotboll 

b simning 

c futsal 
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5    Vad betyder förkortningen UKK? 

 

a ungdomar som kelar med katter 

b ungdomsklubbskonferens 

c ungdomar som kalasar på kött  

 

6 Vad pluggar Xuejia nu i ett år? 

 

a konst 

b vård 

c matematik 

 

 

 

7 Vad är detta för flagga?     

 

a   samernas flagga 

b   sverigefinnarnas flagga 

c   romernas flagga 
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund  

SDUF är er egen organisation, ni är medlemmar i en förening i er hemstad, som sedan är 

ansluten till SDUF. Var finns din närmaste ungdomsklubb? Har du varit med på någon 

aktivitet som din lokala klubb ordnar? Har du varit med på något av SDUF:s sommarläger?  

  

 

 

2. Konstutbildning och proffskontrakt 

Här får vi möta två ungdomar som följer sin egen väg. Att följa sin egen väg och uppnå sina 

drömmar är inte alltid lätt, man behöver inspiration och stöd från sin omgivning. Har du 

någon dröm du vill uppnå? Vad behöver du för att uppnå den?  

 

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Minoritetsgrupper - Lilla Aktuellt Teckenspråk - YouTube 

Fatta bilden - teckenspråkstolkat | UR Play ( grundskola 7-9 )  

 

Bakgrunder - kriget i Ukraina - teckenspråkstolkat: Krigets lagar | UR Play ( grundskola 7-9 )  

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

Kriget i Ukraina:  Vi förklarar! | UR Play 

  

För lärare:  

Jakten på dyslexin - 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: 1b,2a,3b,4c,5b,6a,7c, 

https://www.youtube.com/watch?v=16UeyfcFnHU&list=PL3FOSVnVnlhrkSn1KVa0YWcOLSRAfW0z0&index=86
https://urplay.se/serie/219096-fatta-bilden-teckensprakstolkat
https://urplay.se/program/227539-bakgrunder-kriget-i-ukraina-teckensprakstolkat-krigets-lagar
https://urplay.se/program/207345-perspektiv-pa-varlden-teckensprakstolkat-krig-och-konflikt
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
https://urplay.se/serie/213159-jakten-pa-dyslexin-teckensprakstolkat
mailto:teckensprak@ur.se

