
 

 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: 
 

           
 

 

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

 

skolval älgjakt regeringsformen 
valbås premiärminister successionsordningen 
valsedel Storbritannien monarki 
valkuvert Torypartiet yttrandefrihetsgrundlagen 
röstmottagare/rösträknare ishockey tryckfrihetsförordningen 
energikälla Finnkampen  
el/elektricitet 3 x 3 basket  
högkostnadsskydd lagar  
kol samhället  
gas riksdagen  
kärnkraft polis  
solkraft domstol  
vindkraft straff  
vattenkraft fyra grundlagar  

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/wXdZXr0X2x
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 36 
 

 

1 På Birgittaskolan hade de skolval. Vad kallas skärmen man står bakom när man 

röstar? 

 

a valskärm  

b valbås 

c valrum 

 

2 Vad har blivit jättedyrt just nu, som gör många oroliga hur de ska klara vintern? 

   

                a potatisen 

b bensinen 

c elpriset 

 

3 Vad heter Storbritanniens nya premiärminister? 

 

a Boris Johnson 

b Liz Truss 

c Charles III 

 

4. Älgjakten har börjat nu, längst upp i norr. Varför vill man ha mindre älgar i 

Sverige?  

 

a älgarna äter upp böndernas potatis 

b älgarna är med i många trafikolyckor 

c älgarna äter upp alla blåbär i skogen  
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5 Just nu spelar det svenska damlandslaget VM i 3 x 3 basket för döva. I vilket land? 

 

 

a Indonesien 

b Island 

c Israel 

 

6 Vem bestämmer straffet om man bryter mot lagen i Sverige? 

 

a polisen 

b kungen 

c domstolen 

 

            7 Hur många lagar har vi i Sverige?  

 

a 4 lagar 

b flera hundra lagar 

c 25 lagar 

 

8 Vem får ändra lagarna i Sverige?  

 

a riksdagen 

b kungen 

c domstolen 
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Diskussionsfrågor 

 

 Skolvalet 

Eleverna i programmet tycker sjukvård, skola, energi och äldreboende är viktiga 

frågor. Vilka frågor tycker du är viktiga i samhället?  

Man röstar inte bara i riksdagsvalet utan även i region- och kommunval. I kommunen 

beslutar man om frågor som rör skolor, lekplatser och simhallar, till exempel. Vad 

heter din kommun? Om du fick rösta i kommunvalet i din kommun, vilka frågor 

skulle du tycka vore viktigast och varför?   

Vilka frågor kommer vara viktigast för dig som tonåring och vuxen i kommunvalet, 

regionvalet och riksdagsvalet? Vad tror du och varför?  

Brukar ni rösta i din klass i klassrådet? Vilka frågor kan det handla om? Finns det 

något man inte kan rösta om? Vad i så fall och varför? 

 
Ta reda på: 

 
Damerna spelade 3 x 3 basket VM för döva. Det är en ganska ny sport. Vad är skillnaden 

mellan streetbasket, vanlig basket och 3 x3 basket? Ta reda på lite mer om dessa sporter.  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

Perspektiv på världen - teckenspråkstolkat: Miljö - solenergi | UR Play (för år 7–9)  

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 7: Hållbar energi för alla | UR Play (för år 7-9) 

Vi förklarar! Flygbränsle och växter | UR Play 

Lilla Aktuellt skola - valet: Olika åsikter om kärnkraft | UR Play (endast textad)  

  

Facit: 1a,2c,3b,4b,5c,6c,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/228731-perspektiv-pa-varlden-teckensprakstolkat-miljo-solenergi
https://urplay.se/program/224123-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://urplay.se/program/213178-vi-forklarar-flygbransle-och-vaxter
https://urplay.se/program/229633-lilla-aktuellt-skola-valet-olika-asikter-om-karnkraft
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev
https://urplay.se/nyhetsbrev

