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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.   

 

Dövas dag   kallas in till kriget  
dövföreningar   satellitbilder  
utställare 
eget företag 

  sanktioner  

förebilder      
   åldersgräns  
Östersjön   åldersrekommendationer  
gasläcka   Statens medieråd  
Bornholm   olämpligt innehåll  
gasledningar   BOUJT  
Nord Stream     
    
    
   
   

 

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/0Hri0f5R9P
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 39 
 

 

1 Vilka turas om att ordna Dövas Dag?  

 

a dövklubbar 

b dövskolor 

c dövföreningar 

 

2 I vilket hav upptäcktes gasläckor i veckan? 

 

a Vänern  

b Östersjön 

c Storsjön 

 

3 Gasledningen Nord Stream går från Ryssland, till vilket land? 

 

a Polen  

b Sverige  

c Tyskland  

 

 

4 Varför försöker många människor nu lämna Ryssland? 

   

a de vill inte bli inkallade till kriget 

b de har ingen mat  

c de har inget jobb 
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5 Varför stängdes Pontus Rasmussons YouTube kanal ner? 

 

a han pratar om sex och många barn följer honom 

b han har fel kläder på sig 

c hans kanal har fel musik 

 

 

6 Vilken åldersgräns har YouTube? 

 

a 7 år 

b 13 år 

c 15 år 

 

7 Vem bestämmer åldersgränserna på bio? 

 

a Statens medieråd 

b Statens kulturråd  

c Statens filmråd 

 

8 Vad står förkortningen BOUJT för? 

 

a barns och ungdomars jobbiga tecken 

b barn och ungdomsjour på teckenspråk  

c barns och ungdomars jobb på teckenspråk 
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Diskussionsfrågor 

 

Åldersgränser 

På internet kan man hitta nästan vad som helst – roliga, spännande, konstiga och ibland 

läskiga saker.  

• Har du mött saker på internet som inte har känts bra? Vad?  

• Varför kändes det fel?   

• Tycker du det är bra att åldersgränser finns?  

• Vem kan du prata med när du ser saker som känns jobbiga på internet, sociala 

medier eller i spel? 

 

Dövas dag  

Varje år i september ordnas Dövas dag. Barnen som var i Uppsala i år tyckte det var roligt.  

• Varför firar man Dövas dag tror du?  

• Hur skulle det vara om Dövas dag inte fanns? Varför tänker du så?  

 
Ta reda på: 
 

Östersjön 

 
Det var gasläckor i Östersjön i veckan.  

• Vilka länder har gräns mot Östersjön? Rita en karta med länderna runt 
Östersjön. 

 
Östersjön är ett hav. I Sverige finns flera stora sjöar.  

• Ta reda på vad de fem största sjöarna i Sverige heter och vilket 
landskap de ligger i. Rita in dem på en Sverigekarta.  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan: De stora sjöarna | UR Play (år 4–6, endast textat) 

Mediesnacket: Åldersgränser i spel | UR Play (år 4–6, endast textat)  

Vi förklarar! Begreppslista del 1 | UR Play (förklarar bland annat sanktioner) 

https://urplay.se/program/161203-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-stora-sjoarna
https://urplay.se/program/226077-mediesnacket-aldersgranser-i-spel
https://urplay.se/program/227131-vi-forklarar-begreppslista-del-1
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Facit: 1c,2b,3c,4a,5a,6b,7a,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

