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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: 

     Nato 

     Warszawapakten 

     militärt samarbete 

     homosexuell 

     sexuell läggning 

     demonstration 

     Swedbank-haveri 

     värmebölja 

     svenska rekord 

     humor 

       

 

      

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/3y9jQGJExz
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 18 
 

 

 

1. Vad är Nato?    

 

a. Ett militärt samarbete 

b. Ett bilmärke 

c. En fredsorganisation 

 

 

2.  När bildades Nato? 

a. 1945 

b. 1949 

c. 1955 

 

3. Hur många länder är med i Nato? 

a. 15 länder 

b. 30 länder 

c. 50 länder 

 

 

4. Vad handlar den nya lagen i Florida om? 

   

a. Skolorna får inte undervisa barn under 9 år om kärlek mellan   

samma kön   

b. Disney får inte bestämma själva längre 

c. Disneys nöjespark 
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5. Vad berodde Swedbanks haveri på, enligt dem själva? 

 

a. De hade slut på pengar 

b.  De blev hackade 

c.  Tekniska problem 

 

 

6.  Värmeböljan i Indien och Pakistan har lett till högre förbrukning av, vad?  

 

a. Glass  

b. Vatten  

c. Elektricitet 

 

7.  Deaflympics går just nu i Brasilien. I vilken världsdel ligger Brasilien?  

 

a. Afrika  

b. Sydamerika  

c. Asien 

 

 

8.   Komikern Florian undviker att skämta om vissa saker, vad?  

 

a. Saker som handlar om pengar  

b. Personliga saker som utseende eller personlighet 

c. Saker som gäller djur  
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Nato 

Det diskuteras mycket om Sverige ska gå med i Nato eller inte. Vad tycker du? Vad finns det 

för fördelar och nackdelar med att gå med i Nato? Vem bestämmer om Sverige ska gå med i 

Nato? Varför diskuterar Sverige och Finland detta mycket nu?  

 

2. Ny lag i Florida 

USA har 50 stater, och varje stat har egna lagar. Vad tycker du om den här nya lagen i Florida 

som säger att barn under 9 års ålder inte får undervisning om att man kan vara kär i 

personer med samma kön och att lärarna inte får prata om sexuell läggning.  

 

3. Utmaningar 

Förra veckan fick Birgittaskolans rektor bada, när eleverna hade läst 530 böcker. Nu har 

Östervångsskolan en bokutmaning där eleverna ska läsa fler böcker än lärarna. Vad tycker du 

om att skolorna har utmaningar? Tror du att utmaningar ökar elevernas läsvilja? Varför är 

det viktigt att läsa? Vad skulle du vilja att din skola hade för utmaning? 

 

4. Humor 

Kristoffer träffade en döv komiker, Florian. Han tycker man inte ska skämta om utseende 

eller personlighet, håller du med? Varför? Vad tycker du själv? Får man skämta om vad som 

helst? Har du något favoritskämt, vad?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Vi förklarar!: Begreppslista del 1 | UR Play – här finns Nato med 

Bakgrunder - kriget i Ukraina - teckenspråkstolkat: Vad är Nato? | UR Play ( Grundskola 7-9 )  

 

UR teckenspråk har många klipp om kriget i Ukraina här: 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: 1a,2b,3b,4a,5c,6c,7b,8b 

https://urplay.se/program/227131-vi-forklarar-begreppslista-del-1
https://urplay.se/program/227533-bakgrunder-kriget-i-ukraina-teckensprakstolkat-vad-ar-nato
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
mailto:teckensprak@ur.se
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Bilder från programmet att samtala kring:  
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