
 

 

 
I Vi förklarar- Valspecial 2022 tar Lilla Aktuellt teckenspråk upp ämnen som hör ihop med 
valet 2022. Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmen 
hittar du här:  
Lilla Aktuellt teckenspråk - valet | UR Play  
 
 
 

 
  

 
       Begreppslista till Vi förklarar-protest: 

     protestera 

     demonstration 

     strejk 

     skriftlig protest  

     Greta Thunberg 

     Fridays For Future  

     beslutsfattare 

     konflikter 

     rättighet 

     förändringar i samhället  

     

 

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

 

 

Kommenterad [HB(1]: Beslutfattare (då det är obestämd 
form?) förslag bara 

Kommenterad [HB(2R1]: Kan funka detta också då är det 
specifik beslutfattare som gäller? 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://forms.office.com/r/JrC5tiahQh


  
 
 

 
Quiz 

 

1 Vad gör man när man protesterar? 

 

a motsätter sig något eller någon 

b håller med någon 

c applåderar någon 

 

2. Vad är en demonstration?  

a kompisar som träffas och fikar    

b många datorer 

c flera som samlas på en plats och talar om vad man tycker   

 

 

3. Vad är en strejk på arbetsplats? 

a när människor vägrar jobba för att få genom sina krav 

b när man demonstrerar för att ändra något 

c när man träffas och fikar tillsammans 

 

4. Vad vill Fridays for Future påverka? 

a klimatet  

b skolorna 

c maten  

 

5.  Vilken regel finns till exempel vid en demonstration? 

a man måste vara tyst 

b man får inte vara över 100 personer 

c man måste ansöka om tillstånd 

 



  
 
 

  

 Diskussionsfrågor 

 

Olika protester 

 

Ibland tar det lång tid att genomföra förändringar, ibland börjar man och sen lång tid efteråt 

ser man resultat. Har du varit med om någon av dessa typer av protester: demonstration, 

skriftlig protest, strejk eller att lämna en förening/klubb? Hur var det, lyckades du/ni få fram 

ert budskap? Hur skulle det vara om man inte får demonstrera tror du?  

 

 

Ta reda på  

 

Det finns olika regler man måste följa även vid strejk. Om det sker på en arbetsplats, då 

måste det gå genom fackförbundet. Vad är ett fackförbund? Vilka olika fackförbund finns i 

Sverige? 

Om elever vill genomföra en skolstrejk, vem måste de ha dialog med på skolan för att det 

inte ska bli olovlig frånvaro?  

 

  

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

 

Vår reporter Kristoffer träffade en person som brukar protestera i sociala medier, tillsammans med 

knattereportern Leopold. Där kan ni se hur barn kan lägga ut en protest. Programmet Protest i 

praktiken hittar ni här: https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet 

 

Demokrati helt enkelt - teckenspråkstolkat: Protest | UR Play ( År 7-9 )  

 

 

 

Facit: 1a,2c,3a,4a,5c 

 

 

 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://urplay.se/program/227950-demokrati-helt-enkelt-teckensprakstolkat-protest

