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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 28 AUGUSTI 
 

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan 

SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste 

händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.   

Lilla Aktuellt - teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med 

veckans viktigaste nyheter. 

 

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 i SVT Barnkanalen. 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. 

Klipp och annat material om programmen finns på webben: 

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--

teckensprak/ 

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook. 

 

Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 

 

Huvudnyheterna handlade om: 

 Den ekonomiska krisen i Grekland 

 Hur stoppar vi mobbing 

 Kubas krokodil blir räddad 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 
 

 

Den ekonomiska krisen i Grekland 

I Grekland råder det fortfarande ekonomisk kris. Landet har lånat pengar från 

andra länder, men det räcker inte. De behöver låna mer och nu vill andra länder 

att Grekland samtidigt ska spara pengar. De som bor i Grekland måste därför 

betala mer i skatt. Det är svårt eftersom många har förlorat sina jobb.  Eftersom 

politikerna inte kommer överens så finns det ingen lösning på problemen. Nu 

avgår landets premiärminister och det kommer att hållas ett nyval i september. 

 Varför är det ekonomisk kris i Grekland? 

 Vad behöver de som bor i Grekland göra? 

 Varför finns det ingen lösning på krisen i nuläget? 

 Vad betyder det att avgå? 
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Hur stoppar vi mobbning? 

Organisationen Friends jobbar för att stoppa mobbning. De berättade nyligen 

om en rapport som de gör varje år. Rapporten visade att 60 000 barn och unga 

blir mobbade. Det motsvarar 1-2 elever i varje klass, i hela Sverige blir 

mobbade.  Den vanligaste typen av kränkningar är taskiga kommentarer, elaka 

blickar eller miner och fysiska kränkningar.  De tre otryggaste platser är 

toaletter, omklädningsrum, nätet. 

     Friends tycker att lärarna och politikerna måste jobba mer för att få slut på 

mobbning. Barns rätt att känna sig trygga i skolan är något som slås fast både i 

FN:s barnkonvention och skollagen. Unga beskriver också att vuxna på skolan 

inte alltid tar deras upplevelser på allvar. Skolpersonal har handlingsplikt. De är 

även skyldiga att anmäla händelsen till rektor. Mobbning har inte minskat på 20 

år. Vi har träffat några barn och ungdomar för att ta reda på om de har stoppat 

mobbing någon gång. 

 Vad är Friends och vad jobbar de med? 

 Barn har rätt att känna sig trygga i skolan, enligt vad? 

 Hur många barn och ungdomar blir mobbade i Sverige? 

 Hur tycker unga att skolpersonal reagerar när de berättar om saker som 

hänt? 

 Vad tycker du att personalen borde göra? 

 Vad ska man göra för att stoppa mobbing? 

 Varför mobbas man? 

 

Kubas krokodil blir räddad 

I Kubas träskmarker lever den kubanska krokodilen, som är världens farligaste 

krokodil. Den blir ungefär tre meter lång och den kan hoppa två meter upp i 

luften.  Kuba är en ö som ligger väldigt nära USA och de kubanska krokodilerna 

har nu börjat para sig med de amerikanska krokodilerna, fast de är två olika 

arter. Nu vill Kuba rädda sin krokodil och de får hjälp från Sverige. På ett zoo i 

Stockholm finns fullblodiga kubanska krokodiler, som flugits till Kuba för att 

bidra med friskt blod. Den kubanska krokodilen anses vara den farligaste i 

världen. Både honan å hanen vaktar äggen och de är väldigt aggressiva. Den 

anses också vara den smartaste å vackraste av alla krokodilarter. När den blir 

större blir den svart med gula fläckar som bildar ett vackert mönster.  

 Hur lång kan en kubansk krokodil bli? 

 Är det honan eller hanen som vaktar äggen? 

 Vad har Sverige gjort för att rädda krokodilen? 

 På vilket sätt vill Kuba rädda krokodilen, varför? 

 Hur skiljer sig den kubanska krokodilen mot andra krokodiler? 

 

Tipsa oss! 

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi 

borde berätta om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen! 

Mejla till: teckensprak@ur.se 


