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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk vecka 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans begreppslista 

gängkriminalitet  IPCC  Martin Luther King 

makt   klimatrapport ”jag har en dröm” 

drogmarknad  EUDY  Nelson Mandela 

narkotika   UEDY  Winnie Mandela 

biljett in till den världen  fokusgrupp apartheid 

   representation  

matvaror   rasism   

SCB    antirasism   

    

 
 

 

 

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://urplay.se/program/230536-lilla-aktuellt-teckensprak-2023-03-24/quiz
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 12 

 

 

1. Vad jobbar personen Anton intervjuar som? 

a fotograf 

b programledare 

c reporter 

 

2. Vilka matvaror har ökat mest i pris? 

a kött 

b grönsaker 

c mejeriprodukter 

 

3. Vilka är målgruppen för fokusgruppen UEDY? 

a svarta, vita och asiater 

b svarta, bruna och asiater 

c vita, bruna och asiater   

 

4. Vad betyder antirasism? 

a att man jobbar mot rasism 

b att man tycker rasism är bra 

c att man inte bryr sig om rasism  
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5. Från vilket land kom Martin Luther King? 

a Uganda 

b USA 

c Ukraina  

 

6. Vad handlade Martin Luther Kings berömda tal om?  

a att han hade en dröm, att alla ska behandlas lika  

b att han hade en dröm, om fred på jorden 

c att han hade en dröm, att miljön skulle bli bättre 

 

7. Från vilket land kom Nelson Mandela? 

 

a Sydafrika 

b Senegal 

c Saudiarabien   

 

8. Vad betyder apartheid? 

 

a att man skiljer på svarta och vita 

b att svarta och vita får samma möjligheter 

c att man skiljer på rika och fattiga 
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Facit: 1c,2b,3b, 4a ,5b ,6a,7a ,8a 

 

Länkar för dig som vill veta mer 

 

 
Berätta för mig - teckenspråkstolkat: Tex-mex | UR Play 

Samisk historia med Ailo - teckenspråkstolkat | UR Play 

 

Endast textat: 

Människor för ändring: Little Rock - lika värde | UR Play 

Mediesnacket: Sant eller falskt om tecknad film | UR Play 

 

 

Dessa tips som då gällde kriget i Ukraina och barns funderingar, gäller lika väl idag med 

gängkriminalitet som kanske finns nära i barns omgivning. 

Vi förklarar!: Tips till lärare | UR Play 

https://urplay.se/program/202055-beratta-for-mig-teckensprakstolkat-tex-mex
https://urplay.se/program/205034-samisk-historia-med-ailo-teckensprakstolkat
https://urplay.se/program/181309-manniskor-for-andring-little-rock-lika-varde
https://urplay.se/program/219901-mediesnacket-sant-eller-falskt-om-tecknad-film
https://urplay.se/program/227122-vi-forklarar-tips-till-larare

