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 Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds i SVT Barn 
fredagar kl. 14.45 och lördagar kl. 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 faktafrågor och diskussionsfrågor kopplade till programmet. Programmet och arbetsbladet 
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.  

 annekterar   NASA 
 olagliga folkomröstningar   rymdfarkost 
    asteroid 
 skjutningar     
 kriminella gäng  
 engelska 
 vaccination anglosaxarna 
 riskgrupp dialekter 
  varianter 
orkan svengelska 
stormen Ian  
  

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/02diKPCvrc
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 40 
 

 

1 Från vilket land kommer syskonen Danilo och Arina?  

 

a Ungern 

b Ukraina 

c Uganda 

 

2 Vad kallas rummet syskonen gick till när det kom bomber? 

   

a skyddsrum 

b arbetsrum 

c vardagsrum 

 

3 Från 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten en rekommendation,  

    om man inte tillhör en riskgrupp. Vilken rekommendation? 

 

a barn under 17 år behöver inte vaccinera sig mot corona 

b barn under 17 år måste vaccinera sig mot corona 

c barn under 17 år måste stanna hemma  

 

4 Staten Florida har drabbats hårt av en orkan. Vilket land ligger Florida i? 

 

a Ungern 

b Uganda 

c USA 
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5 Hur länge har mer än 1000 personer jobbat i NASA med projektet att krocka  

   med en asteroid? 

 

a under ett år  

b precis tio år  

c över sju år  

 

 

6 Vilket lands flagga är detta?   

 

a USA:s flagga 

b Storbritanniens flagga 

c Australiens flagga 

 

 

 

7 Hur vanligt är engelska språket i världen? 

 

a det mest vanliga språket i världen 

b det tredje vanligaste språket i världen 

c det andra vanligaste språket i världen 

 

 

8 Hur kommunicerar döva med döva från andra länder? 

 

a Vi har samma teckenspråk över hela världen 

b Vi använder amerikanskt teckenspråk, ASL 

c Vi använder internationella tecken 
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Diskussionsfrågor 

 

Att lämna sitt land 

Syskonen berättar att de saknar skolan, hemmet, hunden och katten. De tycker skolan i Sverige är 

bra men längtar ändå tillbaka.  

• Hur skulle det kännas att lämna ditt land tror du?  

• Vad skulle du sakna om du måste lämna ditt land? 

 

Rymden  

Tror du att det finns liv på andra planeter? Berätta hur du tänker.  

 

Svengelska 

Inslaget berättar att svenska språket har påverkats av engelskan. Vi har fått nya ord som 

egentligen kommer från engelskan men ändrats för att passa svenskans grammatik. Till 

exempel finns adda, att adda någon, från engelskans to add someone. Att joina något, från 

engelskans ”to join something”.   

• Vilka andra svengelska ord känner du till?  

• Brukar du använda engelska ord när du skriver med kompisar i Sverige?  

 
       Ta reda på: 

  
NASA  

• Vad är NASA? 

• Vad står bokstäverna för? 

• I vilket land finns NASA? 

 

Engelsktalande länder 

Inslaget berättar om några länder i världen som är engelsktalande.  

• vilka fler länder har engelska som förstaspråk/ officiellt språk 

• vilka andra språk talas i landet  

• var i världen ligger landet 

• hur många bor i landet  

• vad heter huvudstaden 
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Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Vi förklarar! Begreppslista del 2 | UR Play (här finns ockupation och annektering med) 

Tales from around the world - lätt engelska | UR Play (engelsktextat) 

What makes me me - lätt engelska | UR Play  (engelsktextat) 

Pick a colour: Home | UR Play (engelsktextat) 

Vi förklarar! Gallaudet eleven | UR Play (om elva döva som var med i ett NASA projekt)  

 

  

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

 

 

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/227128-vi-forklarar-begreppslista-del-2
https://urplay.se/serie/205223-tales-from-around-the-world-latt-engelska
https://urplay.se/serie/206735-what-makes-me-me-latt-engelska
https://urplay.se/program/207847-pick-a-colour-home
https://urplay.se/program/213170-vi-forklarar-gallaudet-eleven
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev

