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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: 
 
           
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

skyddsombud BRI-olympiaden 
skyddsstopp friidrott 
  
kärnkraftverk internationella dövveckan 
elproduktion internationella teckenspråksdagen 
 WFD 
Riksbanken dövas rättigheter 
Ränta Dövas Dag 
Inflation internationella tecken 
  
Slöjkrav  
  
  

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/fCSirXkQi3
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 38 
 

 

 

1 Varför stängde en skola i Kiruna förra veckan?  

 

a lärarna hade inte en bra arbetssituation 

b lärarna ville vara lediga 

c lärarna ville inte jobba  

 

 

2 Vem stängde skolan i Kiruna?  

 

a rektorn 

b skyddsombudet 

c statsministern 

 

 

3 Var ligger kärnkraftverket Ringhals? 

 

a utanför Stockholm 

b utanför Kiruna 

c utanför Varberg 

 

4 Vem bestämmer om räntan ska höjas eller sänkas? 

 

a Kungen 

b Riksbanken 

c Domstolen  
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5 I vilket land protesterar folk nu mot slöjkravet? 

 

a Irak 

b Indien 

c Iran 

 

 

6 Kristoffer besökte Härnösand. Vad tävlade eleverna i där? 

 

 

a friidrott 

b frisbee 

c fiske  

 

 

7 När bildades WFD – Världsorganisationen för döva? 

 

 

a 1965  

b 1972  

c 1951   

 

 

8 I vilken stad ordnas Dövas Dag i år? 

 

a Uddevalla 

b Uppsala  

c Umeå 
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Diskussionsfrågor 

 

Döva i världen 

Döva och teckenspråket är del av en global kultur. Vi känner samhörighet med döva i andra 

länder även om våra teckenspråk skiljer sig åt. När vi träffar döva från andra länder försöker 

vi hitta en gemensam kommunikationsväg, och anpassa våra teckenspråk tills vi förstår 

varandra.  

Har du träffat döva från andra länder? Hur fungerade det att kommunicera? Varför tror du 

döva har så stark samhörighet globalt?  

 

Röra på sig 

Livsmedelsverket och folkhälsomyndigheten säger att barn bör röra på sig minst 60 minuter 

om dagen. Gör du det? Om inte, hur skulle du kunna röra dig mer? Finns det någon idrott du 

skulle vilja prova på? Eller någon lek som du vill testa?  

Tycker du friidrotten såg spännande ut? Vilken av grenarna: kula, längdhopp, 60 meter eller 

stafett såg roligast ut tycker du? Vilka andra grenar finns i friidrott?  

 
 
Ta reda på: 
 
Hur fungerar det för döva i andra länder?  

SDR har en biståndsgrupp om man vill veta mera. Gruppens kontaktperson är Joakim 

Hagelin Adeby, styrelseledamot i SDR:s förbundsstyrelse. E-post: joakim.h.adeby@sdr.org  

SDR- Sveriges Dövas Riksförbund har projekt i Bolivia: Bolivia - Sveriges Dövas Riksförbund 

(sdr.org) och Sri Lanka: Sri Lanka - Sveriges Dövas Riksförbund (sdr.org)  

Var ligger dessa länder? Ta reda på mer om dem och vad Sverige vill uppnå. Det finns 

teckenspråksvideo i länkarna.  

Stockholms Dövas Förening och Dalarnas Dövas Förening har också projekt i Nepal, kanske 

ni kan ta kontakt med dem?  

 

Tips på länk för dig som vill veta mer:  

INTERNATIONELLA DÖVVECKAN 🤟 - YouTube 

mailto:joakim.h.adeby@sdr.org
https://sdr.org/vart-arbete/bistand/bolivia/
https://sdr.org/vart-arbete/bistand/bolivia/
https://sdr.org/vart-arbete/bistand/sri-lanka/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FOSVnVnlhpV0q_Mp_12FmtypC1dahRn
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Facit: 1a,2b,3c,4b,5c,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.  

 

 

mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev
https://urplay.se/nyhetsbrev

