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

 

Veckans begreppslista  

 slaveriets avskaffande 

statsminister kolonier 

regering Black Deaf Week 

ministrar  

Tidöavtalet förening 

  elevråd 

Nigeria demokrati 

översvämningar styrelse 
 medlemmar 

Internetstiftelsen  

hat på nätet   solförmörkelse 

  

 våglängder 

 atmosfären 

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/7YgYNg0Fwp
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 42 
 

 

1 Vad heter Sveriges nya statsminister?  

 

a Magdalena Andersson 

b Ulf Kristersson 

c Andreas Norlén 

 

2 Vad är Tidöavtalet? 

 

a ett samarbetsavtal mellan de fyra partierna som styr riksdagen  

b ett samarbetsavtal mellan skolor 

c ett samarbetsavtal mellan alla i riksdagen 

 

3 I vilken världsdel ligger landet Nigeria?  

   

a Sydamerika 

b Europa 

c Afrika  

 

4 Varför har många dött i Nigeria nu?  

 

a det har varit jordbävning 

b det har varit översvämningar 

c det har varit vulkanutbrott  
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5 Vad är 9 oktober minnesdag för?  

 

a Sverige avskaffade slaveriet  

b Sverige fick sin första kung  

c Sverige fick sin första kvinnliga statsminister 

 

 

6 På vilket sätt är föreningar bra för demokratin?  

 

a man får lära sig hur man kan påverka 

b man får betala för att vara med 

c man får medlemskort 

 

7 I vilken lag står det att ni elever ska kunna påverka i skolan?  

 

a diskrimineringslagen 

b skollagen  

c barnlagen 

8 Vilken av färgerna som strålar ut från solen har kortast våglängd?  

 

a röd 

b orange 

c lila  
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Diskussionsfrågor 

 

Internet och barn och unga 

Näthat bland barn och unga har ökat enligt Internetstiftelsens rapport.  

• Vilka sociala medier känner du till? 

• Har du något konto på sociala medier? Varför? Varför inte? 

• Det är 13 års gräns på många konton, vad tycker du om det? Vad är bra och vad är 

dåligt med det? 

• Vilka kan fördelarna med att inte ha sociala medier vara? 

 
Ta reda på: 
 

Sveriges nya regering 
 
Ta reda på mer om de nya ministrarna och deras uppgifter. 

• Vilka olika ministerposter finns det? 

• Vad får en statsminister bestämma? Vad får statsministern inte bestämma? 

• Vad gör en vice statsminister? 

• Vad gör en finansminister?  

 
 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Nationen - teckenspråkstolkat: Svensk slavhandel | UR Play  

(allmänbildande program, för lärare) 
 

Snacka om sex - teckenspråkstolkat: Internet och relationer | UR Play 

 

Tänk till - melanin - teckenspråkstolkat: Det är inte ok! | UR Play ( år 7-9) 

 

Inslaget med Kristoffer och knattereportern Leopold kan ses i helhet här:  

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Föreningar och elevråd i praktiken | UR Play 

 

Ett inslag där föreningar och elevråd förklaras mer finns här: 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Föreningar och elevråd | UR Play  

(där finns även arbetsblad med quiz) 
  

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

https://urplay.se/program/202649-nationen-teckensprakstolkat-svensk-slavhandel
https://urplay.se/program/212887-snacka-om-sex-teckensprakstolkat-internet-och-relationer
https://urplay.se/program/203303-tank-till-melanin-teckensprakstolkat-det-ar-inte-ok
https://urplay.se/program/229054-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-foreningar-och-elevrad-i-praktiken
https://urplay.se/program/229052-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-foreningar-och-elevrad

