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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.   

 
 

 
 

 
  

 
       Begreppslista till veckans program:  

    upplopp  

    Koranen 

    demonstrationsfrihet 

    yttrandefrihet 

    grundlagen 

    värmekamera 

    infraröd strålning 

    vårbudget 

    översvämningar 

    syre   

    alveoler - lungblåsor 

    blodkärl 

    hjärtat – en muskel  

 

 

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://forms.office.com/r/zhhaZWsx2L
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 16 
 

 

 

1 Vilken helig bok brände den danske politikern Paludan vid demonstrationer under 

påsken? 

 

a Bibeln 

b Koranen 

c Tanakh 

 

2   I vilken stad städade ungdomar efter upploppen och gav polisen presenter? 

a Stockholm 

b Örebro 

c Jönköping 

 

3 Vad innebär demonstrationsfriheten? 

   

a   man får uttrycka sin åsikt 

b   man måste följa med i demonstrationståget 

c    man måste säga vad man tycker 

 

4   Vad får elever i Härnösand lära sig mer om på Technichus? 

a NO  

b hemkunskap 

c SO 
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5   Hur kan en värmekamera se i mörkret? 

 

a den fångar upp infraröd strålning 

b den har lasersikte 

c den fungerar som en kikare  

 

6 Vad är vårbudgeten? 

 

a en plan för hur regeringen vill använda Sveriges pengar 

b en plan för hur sjukvården ska bli bättre   

c en plan för hur de vill möblera i riksdagen  

 

7 Vad är alveoler?  

 

a blåsor som finns i luftstrupen 

b blodkärl som finns i hela kroppen 

c små, små blåsor som finns i lungorna 

 

8 Varifrån kommer syret vi andas in?  

 

a från gröna växter 

b från vattenkällor 

c från fabriker  
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Diskussionsfrågor 

 

 

1. Demonstrationsfriheten och yttrandefriheten 

Demonstrationsfriheten är viktig i en demokrati. Vad betyder demokrati för dig? Vem får 

demonstrera? Vad händer om man förbjuder folk att demonstrera? Yttrandefriheten – man 

får inte kränka en annan människa. Vad är exempel på kräkning? Om man sprider hat mot 

andra människor, är det brott mot yttrandefriheten?  

Yttrandefriheten skyddas av grundlagen 

 

2. Substantiv 

Inslaget om värmekameran tar upp exempel på saker som kameran kan se; människor, djur, 

insekter och även icke-levande saker som pennor, stolar och datorer. Detta är exempel på 

substantiv. Vilka fler substantiv kan du se i ditt klassrum? Kan du skriva singular och plural 

för dessa substantiv? Kan du också skriva dem i bestämd/obestämd form?  

 

3. Lungorna och hjärtat 

Hur hänger lungorna och hjärtat ihop? Kan du känna din puls? Var hittar du den bäst, på 

halsen eller handleden? Jämför din vilopuls och din arbetspuls, känner du skillnaden? Vad 

tror du det beror på?  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Om fotosyntesen: 

Tora och skogen - teckenspråkstolkat: Skogens träd är solfångare | UR Play ( grundskola F-3) 

Om demonstrationsfriheten och yttrandefriheten: 

Uppdrag framtid - teckenspråkstolkat: Promenadklubben i klimatdemonstration | UR Play ( 

grundskola F-3)  

Fria ordets dag - teckenspråkstolkat | UR Play ( grundskola 4-6)  

 

UR teckenspråk om 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,2b,3a,4a,5a,6a,7c,8a 

https://urplay.se/program/221962-tora-och-skogen-teckensprakstolkat-skogens-trad-ar-solfangare
https://urplay.se/program/222277-uppdrag-framtid-teckensprakstolkat-promenadklubben-i-klimatdemonstration
https://urplay.se/serie/227380-fria-ordets-dag-teckensprakstolkat
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
mailto:teckensprak@ur.se

