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Veckans begreppslista 

Nato-ansökan   teckenspråksgestaltare 

pensionsålder  totalförsvarsplikt  

strejk    Försvarsmakten  

översvämning  militärt försvar  

Oscarsgalan   civilt försvar 

fotbollslandslaget  desinformation  

 

 
 

 

 
 

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 programet. Programmet och 

arbetsbladen hittar du här: Lilla Aktuellt teckenspråk: UR Play. Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk 

på sociala medier. 

 

Frågorna på nästa sida finns också online/digitalt. Här är länken.  

https://urplay.se/serie/230527-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU4EorYW9sKFFoLyrQtHt9iBUNEVNNDNYUTBZVzRPQjlKSTlGWFc2VERNUCQlQCN0PWcu
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 11 
 

1. Vad sa statsminister Ulf Kristensson om vad han tror om Finland 

och Sveriges Nato-ansökan? 

a att Turkiet godkänner Finlands ansökan först 

b att Turkiet godkänner Sveriges ansökan först 

c att Turkiet säger nej till Finland och Sverige 

 

2. Många är arga och det är strejk i Frankrike för att de har höjt 

pensionsåldern, till vilken ålder??  

a 62 år 

b 64 år 

c 66 år 

 

3. I en del av ett land har det varit kraftiga översvämningar där 

många blivit tvungna lämna sina hem? Vilket land? 

a Afghanistan 

b Australien 

c Argentina 

 

4. Hur många Oscarstatyetter vann filmen ”Everything everywhere 

all at once” under Oscarsgalan? 

a 11 

b 7 

c 9 
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5. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i svenska fotbollslandslaget. Var 

bor och spelar han annars? 

a England 

b Frankrike 

c Italien 

 

6. Vem vann Melodifestivalen i år och ska representera Sverige i 

Eurovision Song Contest? 

a Marcus och Martinus 

b Smash Into Pieces 

c Loreen 

 

7. Från vilken ålder har man totalförsvarsplikt i Sverige? 

a 15 år 

b 16 år 

c 18 år  

 

8. Vad heter myndigheten där alla militärer i Sverige ingår? 

a Försvarsmakten 

b Säkerhetspolisen 

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

Australien  

Ta reda på: 

I programmet visade det när en känguruunge räddades av polisen.  

• Känguruer är pungdjur, vad innebär det? 

• Finns det andra pungdjur, vilka? 

• Var lever kängurun? 

• Hur stora kan de bli och vad äter dom? 

• Hur långt och fort kan en känguru hoppa? 

• Mät hur långt det är och jämföra med hur långt du kan hoppa? 

• Välj ett pungdjur och berätta om det.  
 

Oscarsgalan 

Ta reda på: 

Oscar heter statyetten som delas ut under Oscarsgalan och är en av världens 

prestigefyllda pris. Många vill vinna detta pris för det är en stor ära och stolthet.    

• Hur många kategorier (områden) finns det som man kan vinna pris (Oscar) i? 

• Hur många Oscars har Sverige vunnit? 

• Vad innebär det när någon får en Oscar-nominering? 

• Vilken film har rekordet med vunnit flest Oscars? 


