
 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: 
 
     ansökan                                                                               kollektivtrafik 

     avslag                                                                                   sjukvård  

     godkänd                                                                               fejkprofiler  

     kärnkraftverk                                                                      fejkreklam  

     säkerhet                                                                               sociala medier 

     Pakistan                                                                                falsk information 

     Översvämningar                                                                 källkritisk  

     monsunregn 

     dinosauriespår 

     futsal 

     riksdagsval 

     regionval 

     kommunval 

     rösträttsålder 

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

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/JRThyT57kZ
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 35 
 

 

1 Vilken skola fick inte Selma börja i? 

 

a Manillaskolan  

b Kristinaskolan 

c Birgittaskolan 

 

2 Hur länge har det varit krig i Ukraina? 

   

a en månad 

b över sex månader 

c ett år 

 

 

3 Vilket land har drabbats hårt av översvämningar? 

a Paraguay 

b Portugal 

c Pakistan 

 

4 Hur gamla är dinosauriespåren som de hittat i USA? 

 

a 113 miljoner år 

b 100 år 

c 1 miljon år 
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5 Vilka tre val är det man ska rösta i den 11 september? 

 

a riksdagsval, regionval och kommunval 

b riksdagsval, skolval och EU-val 

c skolval, djurval och miljöval 

 

6 Vad bestämmer kommunerna över, till exempel? 

 

a hur många flyktingar Sverige ska ta emot 

b hur sjukhusen ska fungera 

c om det ska finnas en simhall 

 

 

            7 Hur många kommuner finns i Sverige?  

 

a 250 kommuner 

b 290 kommuner  

c 190 kommuner 

 

8 Vad innebär det att ha källkoll?  

 

a att man inte tror på allt man ser på nätet 

b att man tycker om att surfa på nätet 

c att man tror på det man ser på nätet 
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Diskussionsfrågor 

 

1.  Selma fick avslag 

Vad tycker du om Selmas situation? Ska alla elever som vill få börja i SPSM:s skolor? 

2. Källkritik 

Det finns många fejkade sidor på sociala medier. Vilka fejkade sidor känner du och 

dina kompisar till? Hur ser man om en sida är fejkad? 

Kan ni hitta uppgifter om vem eller vilka som ligger bakom sidorna? 

Går det att förstå syftet med sidorna (vill de påverka, skämta eller tjäna pengar)?  

Vad är en fejkprofil? Finns det några tecken att vara uppmärksam på för att avslöja 

fejkprofiler? Diskutera  

Ta reda på:  
 

Dinosauriespåren 
Acrocanthosaurus – Hur såg den ut? Hur lång var den? Hur mycket vägde den? 
Sauroposeidon – Hur såg den ut? Hur lång var den? Hur mycket vägde den? 
Det finns många olika dinosaurier. Ni kan välja en varsin i klassen och berätta om dem.  
 

Pakistan – ta reda på mer om landet. Vilka länder gränsar Pakistan till? Vilka 

naturtyper finns i landet? Vilket klimat har landet? Vad innebär monsunregn?  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Vi förklarar! Källkritik | UR Play 

Källkoll: En guide till fejkvärlden | UR Play – endast textat, för år 7–9  

5 knep för att genomskåda fejksidor på nätet | Internetkunskap    - Internetstiftelsen  

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

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/218279-vi-forklarar-kallkritik
https://urplay.se/program/221598-kallkoll-en-guide-till-fejkvarlden
https://internetkunskap.se/artiklar/kallkritik/sa-genomskadar-du-fejk-pa-internet/
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev
https://urplay.se/nyhetsbrev

