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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: 
 
     rekordvärme 

     Nato-ansökan 

     godkänna 

     SAS-strejk 

     corona-variant 

     val-affischer 

     11 september, val i Sverige 

     demokrati 

     påverka 

     argumentera 

     retorik 

     debattera 

     fakta 

     syssna 

 

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/HJ6pNmeRxf


 
         

 
 

 

 

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 34 
 

 

1 Det var rekordvärme i Europa i somras. I Frankrike fick tusentals människor lämna 

sina hem, varför då? 

 

a bränder  

b matbrist 

c översvämningar 

 

2 Hur många länder har nu godkänt Sveriges och Finlands Nato-ansökningar? 

 

a  7 av 30 länder 

b   23 av 30 länder 

c  10 av 30 länder   

 

 

3 Det var SAS-strejk i somras. Vilka var det som strejkade? 

 

a piloterna 

b flygvärdinnorna 

c markpersonalen 

 

4 I somras slog Duplantis världsrekord igen. I vilken sport? 

 

a längdhopp 

b höjdhopp 

c stavhopp 

 



 
         

 
 

 

 

 

5 Vad betyder ordet demokrati? 

a folkstyre 

b grekiska 

c politik 

 

 

6 Vad är representativ demokrati? 

 

a att vi röstar på politiker som tar beslut åt oss 

b att vi får besöka riksdagen 

c att vi ska vara med på möten och ta beslut 

 

            7 Argumentation är ett sätt att påverka, vad gör man när man argumenterar?  

 

a man vill skynda sig 

b man håller med någon  

c man vill övertyga någon  

 

 

8 Varför är det bra att syssna på den man debatterar med?  

 

a man vill vara snäll 

b hen blir lugnare och chansen ökar att hen sen syssnar på dig 

c man vill åka hem 

 

 

 

 



 
         

 
 

 

Diskussionsfrågor 

 

 

1. Argumentation  

Argumentation är ett sätt att påverka sin omgivning. Har du lyckats övertyga någon i 

en fråga som var viktig för dig? Finns det något ämne där du känner att du vill träna 

på att argumentera för din åsikt?  

Tänk på dessa tre saker: 

 

• Bygg din argumentation på fakta 

• Syssna på den du argumenterar med, så du kan svara på deras argument 

• Avbryt inte när någon annan argumenterar, det kan skapa dålig stämning   

 

2. Demokrati 

I Sverige har vi haft demokrati i 100 år. Hur tror du det skulle kännas att leva i 

Sverige om vi inte hade demokrati? Vad är viktigast med demokratin tycker du?  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

 Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Argumentation | UR Play 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Argumentation i praktiken | UR Play ( 7 minuter, i programmet har 

en förkortad version tagits med)  

Studiematerial för årskurs 4–6 - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år (riksdagen.se) 

  

 

Facit: 1a,2b,3a,4c,5a,6a,7c,8b 

 

Veckobrev!       

Vill du få information direkt till din mejl-låda med innehållet i veckans  

Lilla Aktuellt teckenspråk, länktips med mera? 

Mejla till: teckensprak@ur.se för prenumeration. 

 

Genom att du beställer veckobrevet samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter (e-

postadress) behandlas för ändamålet att skicka ut veckobrevet till dig. Läs UR:s 

integritetspolicy här.  

 

 

https://urplay.se/program/229057-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-argumentation
https://urplay.se/program/229050-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-argumentation-i-praktiken
https://firademokratin.riksdagen.se/studiematerial/studiematerialet/studiematerial-for-arskurs-46/
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev
https://urplay.se/nyhetsbrev

