
  

 

 

 
 
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-yttrandefrihet: 

 

     yttrandefrihet 

     kränka någon 

     säga ifrån 

     påverka 

     tryckfrihet  

     grundlagar 

     demokrati  

      

     

 

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

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://forms.office.com/r/cKt9606zwY


   
 
 

 
Quiz 

 
 

1 Vad betyder yttrandefrihet? 

 

a vi får säga vad vi vill utan att kränka någon  

b vi får sälja våra saker 

c vi får skrika högt  

 

2. Vad betyder tryckfrihet? 

a vi får fritt lägga fram våra åsikter 

b   vi får fritt ge ut böcker och tidningar 

c vi får fritt sälja våra böcker    

 

 

3. Vad kallas lagarna där tryckfriheten och yttrandefriheten finns? 

a arbetsmiljölagen 

b huvudlagarna 

c grundlagarna 

 

4. Vad var en orsak till att folk började lära sig läsa och skriva i Sverige? 

a biblioteken började spridas 

b internet kom 

c fler böcker började tryckas 

 

5. Finns yttrandefrihet i alla länder i hela världen? 

a javisst, självklart 

b nej, några länder styr vad folk får ha för åsikter 

c nej, bara i Europa 

 



   
 
 

 

 Diskussionsfrågor 

 

 

1. Yttrandefrihet 

Tycker du det är viktigt att man har rätt att säga vad man vill? Så länge man inte kränker 

någon annan, vad innebär det egentligen? Kan du ge exempel på vad man inte får säga? Vad 

betyder det att man får säga ifrån om någon är elak? Vet du några länder som inte har 

yttrandefrihet? Hur tror du det skulle kännas att bo i ett land där man inte får demonstrera, 

strejka eller lämna in skriftliga protester? Varför är yttrandefriheten viktig för demokratin? 

 

2. Tryckfrihet 

I Sverige får man fritt ge ut böcker och tidningar. Det finns en myndighet som har koll på att 

man inte kränker någon i tryckt skrift, det är Pressombudsmannen. Om man blir kränkt på 

internet kan man anmäla det till Medieombudsmannen. Har du råkat ut för något du skulle 

vilja anmäla? Varför är tryckfriheten viktig för demokratin? 

 

  

 

Ta reda på:  

 

I Sverige har vi yttrandefrihet. Vilka länder i världen har inte yttrandefrihet? Vem bestämmer 

vad man får tycka och säga i de länderna?  

 

Boktryckarkonsten kom till Europa genom Gutenberg. Vem var han? När levde han? Ta reda 

på mer om honom och vad boktryckarkonsten egentligen betydde.  

 

  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

Grejen med demokrati - teckenspråkstolkat: Yttrandefrihet | UR Play ( F-3)   

Grejen med demokrati - teckenspråkstolkat: Fria medier och tryckfrihet | UR Play ( F-3)  

 

 

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

https://urplay.se/program/226964-grejen-med-demokrati-teckensprakstolkat-yttrandefrihet
https://urplay.se/program/226973-grejen-med-demokrati-teckensprakstolkat-fria-medier-och-tryckfrihet

