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Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds i UR Play och 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  
  

årskrönika  
årssammanfattning  

   
krig  

konflikter  
  

politik  
  

sportevenemang Paralympics 
 Deaflympics 

 mänskliga rättigheter 
 vinter-OS 
 fotbolls-VM 

Kristoffer träffat många elever  

 

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/zMd68Q9Ws7
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 50  

2022 – Året som var 

 

1 I vilket land är det fortfarande mycket protester?  

 

a Iran 

b Irak 

c Syrien 

 

2 Vilken bok brände Rasmus Paludan i Sverige? 

 

a Bibeln 

b Koranen 

c Toran 

 

3 Vilken månad invaderade Ryssland Ukraina? 

 

a mars 

b januari 

c februari 

 

4 Varför har bensin- och elpriserna blivit så dyra? 

   

a vulkanutbrottet på Hawaii  

b kriget i Ukraina 

c översvämningen i Pakistan 
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5 Vad pratades det mycket om i samband med vinter-OS i 

Peking och fotbolls-VM i Qatar? 

 

a hur vädret var 

b sportens regler 

c mänskliga rättigheter 

 

6 Vem tog brons i Deaflympics? 

 

a Otto Kingstedt 

b Simon Sharapo 

c Kristoffer Kold  

 

7 Sverige vann brons i ett EM-mästerskap, i vilken sport? 

 

a fotboll 

b futsal 

c friidrott 

 

8 Vad betyder BOUJT? 

 

a Barns och ungdomars jobbiga tecken 

b Barn- och ungdomsjour på teckenspråk  

c Barns och ungdomars japanska teater 
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Diskussionsfrågor 

 

Årskrönika 

Vilken nyhet i Lilla Aktuellts årskrönika tyckte du var mest: 

• rolig 

• spännande 

• intressant 

• viktig 

• skrämmande 

• hoppfull 

 

 
Eget arbete 
 
Din egen årskrönika 

Om du skulle göra en egen årskrönika för 2022, vad skulle den innehålla? Vilka händelser 

har varit viktiga för dig? Det kan vara roliga saker, jobbiga saker, saker du gjort med dina 

kompisar, din familj eller med skolan. Rita och skriv, gör ett collage på ett papper eller i 

datorn.  

 

Klassens årskrönika 

Vilka händelser under året har varit roliga för er i klassen. Vilka händelser har varit viktiga, 

spännande, svåra?  Kanske ni gör ett collage av olika händelser 

 

Nyårslöfte 

Många ger nyårslöften inför det nya året. Man lovar sig själv att göra något bra, något 

viktigt, det kan vara något man vill förändra eller något man vill bli bättre på. Kanske ni kan 

göra ett gemensamt nyårslöfte i klassen, något ni vill ska bli mer positivt i klassen eller 

skolan.  

   

 

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


