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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  
 Nasa 
elstöd månraket 
utbetalningar rymdbas 
Försäkringskassan Mars 
  
coronarestriktioner 8 miljarder på jorden 
protester 63,8 år i snitt 
isolerad  
 årets julklapp 
vulkanutbrott det hemstickade plagget 
lava evenemangsbiljetten 

stormköket 
 
stämmer staten 
klimatpolitik 
klimatförändringar 
klimatkris 
klimataktivister 
 

 
darrar 
skakar 
nervsystem 
hypotalamus 
gåshud 
amygdala 

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/r1xPPGyk08
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 48 
 

1 Varför ska staten ge pengar till människor i södra Sverige i 

februari?  

 

a för att maten är dyr nu 

b för att bensinen är dyr nu 

c för att elen är dyr nu 

 

2 Varför protesterar människor i Kina nu? 

 

a de har ingen mat 

b de vill ha högre lön 

c de tycker coronareglerna är för hårda 

 

3 I vilket land blev det vulkanutbrott nyss? 

   

a Chile  

b USA 

c Italien  

 

4 Varför stämmer ungdomar svenska staten nu? 

 

a de tycker Sverige gör för lite för klimatet 

b de tycker Sverige gör för lite för skolorna 

c de tycker Sverige gör för lite för klimatet  
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5 I vilken stad i Sverige står den omtalade halmbocken? 

 

a Göteborg 

b Gävle 

c Gällivare 

 

6 Varför vill Nasa ha en rymdbas på månen 

 

a det kan bli start för resor till Mars  

b människor ska flytta till månen 

c de vill odla grönsaker på månen 

 

7 Vad är årets julklapp? 

 

a en evenemangsbiljett  

b ett hemstickat plagg 

c ett stormkök 

 

8 Var i kroppen startar darrningar? 

 

a i hjärnan 

b i hjärtat  

c i handen 
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Diskussionsfrågor 

Rymdbas på månen 

Nasa planerar att i framtiden bygga en rymdbas på månen. 

• Vad tycker du om det? 

• Skulle du vilja följa med på en rymdfärd? 

• Vad tror du man behöver för att kunna följa med på en 

rymdfärd? 

De stämmer staten 

Över 600 barn och ungdomar stämmer staten. 

• Vad tycker du om det? 

• Vad tycker du Sverige borde göra för att stoppa 

klimatförändringarna? 

 
Ta reda på 

Världens största aktiva vulkan finns på Hawaii. Den heter Mauna Loa. 

Hur många vulkaner finns det på Hawaii som består av flera öar.  

Ta även reda på var det finns fler vulkaner på jorden.  

Finns det aktiva vulkaner i Europa? Var finns de, hur höga är de och 

när hade de utbrott senast.  

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Mediesnacket: Censur i Kina? | UR Play(endast textat) 

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 7: Hållbar energi för alla | UR Play(år 7–9) 
Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 13: Bekämpa klimatförändringar | UR Play (år 7–9) 

 

Vi förklarar! Gallaudet eleven | UR Play 

Vi förklarar! Rymddräkter för kvinnliga astronauter | UR Play 

Uppdrag kroppen: Hjärna och nervsystem | UR Play(endast textat) 

Din kropp - svenska som andraspråk: Hjärnan | UR Play(endast textat) 

 

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

https://urplay.se/program/218832-mediesnacket-censur-i-kina
https://urplay.se/program/224123-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://urplay.se/program/224121-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-13-bekampa-klimatforandringar
https://urplay.se/program/213170-vi-forklarar-gallaudet-eleven
https://urplay.se/program/214973-vi-forklarar-rymddrakter-for-kvinnliga-astronauter
https://urplay.se/program/186232-uppdrag-kroppen-hjarna-och-nervsystem
https://urplay.se/program/191290-din-kropp-svenska-som-andrasprak-hjarnan

