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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. Arbetsbladen 
består av faktafrågor, diskussionsfrågor och bildstöd kopplade till programmet. Programmet och 
arbetsbladen hittar du här: Lilla Aktuellt teckenspråk:| UR Play.  
Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   
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Veckans begreppslista  
  
futsal blod 
EM - Europamästerskapet syre 
målskytt näring 
U-21 avfallsprodukter 
MVP – most valuable player infektioner 
All-star laget blodceller 
 blodplasma 
rädsla röda blodkroppar   
fobi vita blodkroppar 
flykt koldioxid 
kamp blodplättar    
frys benmärg 
amygdala blodkärl 
psykolog blodpåse 
 hemoglobin   
  

 

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

 

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/HWcy9MQwcF
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 43 
 

 

1 I vilket land spelades futsal-EM för döva?  

 

a Irland 

b Italien 

c Indien 

 

2 Vilken plats kom de svenska damerna på? 

 

a tredje plats 

b femte plats 

c sjunde plats 

 

3 Vilken medalj tog de svenska herrarna?   

a guld  

b brons 

c silver  

4 Vilka tre reaktioner kan vi få när vi blir rädda? 

 

a flykt, kamp, slåss 

b flykt, kamp, frys 

c flykt, frys, stanna  
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5 Vad kallas en extrem rädsla? 

 

a allergi 

b fobi 

c empati  

 

6 Hur många liter blod finns det i en tioårings kropp? 

 

a nästan två liter  

b över två liter 

c över fyra liter 

 

 

7 Vad skickar blodet ut till kroppens celler? 

 

a bakterier och virus 

b syre och näring 

c benmärg 

 

 

8 Vad heter ämnet som gör blodet rött? 

 

a blodkärl 

b röda blodkroppar  

c hemoglobin 
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Diskussionsfrågor 

Rädslor och fobier 

Inslaget tar upp rädsla för bin, möss, blod, krokodiler, insekter, spindlar och silverfiskar. Vi 

reagerar på olika sätt när vi blir rädda, tre vanliga sätt att reagera är frys, flykt och kamp. 

Rädsla kan vara bra, den stoppar oss från farliga situationer, men när den blir fobi så kan 

den göra så vi undviker saker som inte är så farliga egentligen.  

• Har du något du är rädd för?  

• Gör din rädsla att din vardag blir svårare? 

• Har du upplevt situationer med kamp, flykt eller frys? 

 
 
Ta reda på: 
 
Iran      

” We play for our girls in Iran” - Vi spelar för våra tjejer i Iran. Fotbollsspelarna visade en 

tröja med den texten. Vad handlar det om? Varför klipper tjejer i Iran av sig håret?  

 

Italien 

Futsal-EM för döva spelades i Italien.  

Ta reda på lite om landet. Vilken världsdel ligger Italien i? Hur stor befolkning har landet? 

Hur ser flaggan ut?  

Rita in på en karta: huvudstaden 

  högsta berget 

  största sjön 

  längsta floden 

  högsta vulkanen 

  öar som tillhör landet   

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Din kropp - svenska som andraspråk: Hjärtat och lungorna | UR Play (endast textat)  
Syssna: Mehdi | UR Play (om hans flykt från Iran) 
Lilla Aktuellt – Många klipp om Iran sprids just nu | SVT Play (endast textat)  

 

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

https://urplay.se/program/191293-din-kropp-svenska-som-andrasprak-hjartat-och-lungorna
https://urplay.se/program/211419-syssna-mehdi
https://www.svtplay.se/video/36949883/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-korta-nyheter-6-okt-18-00-1?info=visa

