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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 3 FEBRUARI 2017 

 
 

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 

utvalda 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. 

 

Huvudnyheterna den 3 februari 2017 handlade om:  

 Inreseförbud i USA 

 Minnesdag av förintelsen på Manillaskolan 
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Diskussionsfrågor 

 

Inreseförbud i USA 

 

För en vecka sen, fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald 
Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer.  
Ordern gick ut på att all flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 
dagar, därefter ska nya regler för flyktingmottagande vara på plats. För 
syriska flyktingar gäller inreseförbudet på obestämd tid och de kommer inte 
att släppas in alls så länge presidenten ser att de utgör ett hot mot landets 
säkerhet. 

Dessutom kommer inga visum att utfärdas under 90 dagar till människor från 
sju länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Syftet är enligt 
Trump att hålla islamistiska terrorister borta från USA. 

 

 

UPPGIFT 1 

På många håll i världen och även i USA protesterar många mot inreseförbudet. 
Diskutera i klassen vilka konsekvenser inreseförbudet kan ge för hela världen. 

- Är inreseförbudet ett bra sätt att hejda terrorister? Eller kan det förvärra? 
- Vad tror du vad skulle kunna göras för att det ska bli mindre motsättningar 

mellan de med olika religioner och nationaliteter? 

 

 

UPPGIFT 2 

För att resa till ett annat land kan det krävas ett visum för att komma in. Dela in er i 
grupp och diskutera, använd sökmotor för att hitta information. 

- Vad är ett visum? 
- Hur ansöker man om visum? 
- Om en svensk medborgare vill åka till USA, hur länge får hen stanna där utan 

att ansöka om visum? 
 

 

UPPGIFT 3 

Några elever på Solandersskolan tror att det är svårt och jobbigt att vara president i 
USA. Hjälp honom med lite tips genom att skriva ett brev till honom. 
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Minnesdagen av förintelsen 

Den 27 januari samlas människor över hela världen för en årlig manifestation. 
Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum 
som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Eleverna i klass 7 på 
Manillaskolan har läst Maria Eggens bok ”vad mina ögon har sett” samt tittat 
på filmen Boktjuven.  

 

UPPGIFT 1 

Dela upp er i grupper och diskutera. 

- Varför är det viktigt med en minnesdag om förintelsen? 
- Skulle något som förintelsen kunna hända igen?  

 

UPPGIFT 2 
 

Det har gjorts många filmer om andra världskriget och förintelsen. Bland annat har 
det gjorts några filmer om en svensk man som heter Raoul Wallenberg. 

Sök reda på mera information om Raoul Wallenberg och använd sökmotor på 
internet. Hitta svar på följande frågor: 

- Var jobbade han som diplomat när han hjälpte judarna? 
- Hur räddade han judarna? 
- När försvann han och vem tillfångatog honom? 
- Han blev hedersmedborgare i flera länder, vilka? 
- På Raoul Wallenbergs dag firar man hans minne som ska uppmuntra 

civilkurage och alla människors lika värde. När är det? 

  

UPPGIFT 3 

Nu avslutar vi med en rolig samarbetsövning som heter Knuten. 

Alla i klassen står i en ring, blundar och sträcker ut sina armar och går in mot mitten. 
Där ska varje hand få tag på en hand och när man har det ska alla titta men absolut 
inte släppa taget. Nu ska gruppen få upp knuten utan att släppa händerna. 

 

 

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

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 

mailto:teckensprak@ur.se

