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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.   

 

 

 Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 

 

 

  
 

Veckans begreppslista  
 vattenrutschbana 
en robot parallellbana 
luftvärnsrobot  
Nato återanvändning 
 loppis 
explosion kreativitet 
terrordåd hållbart 
 återvinningscentral   
protester  
moralpolisen norrsken 
sanktioner solaktivitet 
  elektroner 
Fifa atmosfär 
mänskliga rättigheter atomer 
HBTQ-personer grundämne 
 magnetfält 
Ungdomsspelen kväveatomer 
futsal syreatomer 
badminton  
  
  

        

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/TUfYxQsN2A
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 46 
 

1 Vilket land nära Ukraina blev bombat i veckan?  

 

a Belarus 

b Polen 

c Ryssland 

 

2 I vilket land blev det en explosion på en populär gata? 

 

a Turkiet 

b Iran 

c Qatar 

 

3 Varför blev Mahsa Ahmin gripen i Iran? 

a hon hade slöjan på fel sätt  

b hon klippte av sig håret 

c hon kom inte till jobbet 

 

4 Var spelas fotbolls-VM som börjar på söndag? 

   

a Brasilien  

b Egypten 

c Qatar  
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5 Varför protesterar man mot fotbolls-VM i Qatar? 

 

a det byggs för lite 

b landet följer inte mänskliga rättigheter 

c folk har inte pengar till mat 

 

6 I vilka sporter tävlades det under Ungdomsspelen i 

Härnösand? 

 

a simning och innebandy 

b basket och orientering 

c futsal och badminton  

 

7 Blanka berättar om återanvändning av saker. Varför är det 

bättre med tygpåsar än papper för att slå in saker? 

 

a man sparar träd 

b man sparar tid 

c man sparar pengar  

 

8 Hur skapas norrsken? 

 

a elektroner från solen kommer in och krockar med 

atomer i atmosfären 

b solen lyser på vattendroppar i luften 

c vattendroppar rör sig upp och ner i moln  
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Diskussionsfrågor 

Återbruk/återanvändning 

Det är viktigt att vi lär oss återanvända saker, för att minska slöseri av jordens 

resurser. 

• Brukar du återanvända saker?  

• Fick du någon rolig idé från inslaget med Blanka? 

• Har du något eget tips på återbruk?  

 
Ta reda på: 

 
Polen 

• huvudstad 

• valuta 

• vilka länder som gränsar till Polen 

• längsta floden 

• största sjön 

• största berg 

Jämför även Sveriges och Polens yta och befolkning. 

Norrsken 

Norrsken är ett väderfenomen. Ta reda på mer om andra väderfenomen. Var 

finns de? Hur uppstår de?  

 

• Regnbågar 

• Hagel 

• Åska 

• Tornados 

• Tropiska cykloner 

• Regn 

• Snö 

• Vindar 

• Sandstormar 
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Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

 
Vi förklarar! Snö | UR Play 

Vi förklarar! Regnbågar | UR Play 

Vi förklarar! Åska | UR Play 

 
Uppdrag framtid - teckenspråkstolkat: Återbruk och cirkulär ekonomi | UR Play (F-3) 
Uppdrag framtid - teckenspråkstolkat: Maria älskar att återbruka | UR Play (F-3) 

Uppdrag framtid - teckenspråkstolkat: Hållbart mode | UR Play (F-3)  
Vad händer med återvinningen? - teckenspråkstolkat: Kläder | UR Play (F3)  

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion | UR Play 

(år7-9) 

 

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

https://urplay.se/program/213188-vi-forklarar-sno
https://urplay.se/program/214968-vi-forklarar-regnbagar
https://urplay.se/program/214964-vi-forklarar-aska
https://urplay.se/program/229473-uppdrag-framtid-teckensprakstolkat-aterbruk-och-cirkular-ekonomi
https://urplay.se/program/222282-uppdrag-framtid-teckensprakstolkat-maria-alskar-att-aterbruka
https://urplay.se/program/229476-uppdrag-framtid-teckensprakstolkat-hallbart-mode
https://urplay.se/program/221936-vad-hander-med-atervinningen-teckensprakstolkat-klader
https://urplay.se/program/224130-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion

