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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 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 10 februari 2017 handlade om:  

 Strandad val i Norge 

 Samernas nationaldag 

 

Diskussionsfrågor 

 

Strandad val i Norge 

Många valar som strandar har dött av svält eftersom deras magar var fulla av 
plast. Så mycket att det knappt fanns plats kvar för mer näringsrik föda. 
Problemet är inte nytt, och inte begränsat till valar. Sköldpaddor och sjöfåglar 
drabbas också av svält efter att ha fyllt sina magar med vårt mänskliga avfall, 
omöjligt att bryta ned och göra sig av med. 

 

 

UPPGIFT 1 
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Diskutera tillsammans i klassen vad ni vet om miljön i havet.  

Varför tror ni många havsdjur får i mycket av vårt mänskliga avfall? Vissa 

material tar längre tid för naturen att bryta ner, vilka material är värst? Varifrån 

kommer soporna i havet?  

Efter att ni funderat tillsammans i klassen, dela in er tre och tre och fortsätt 

diskussionen.  

- Vad händer med avfall som innehåller plast när den hamnar i valars mage? 

- Hur ska vi göra för att minska avfallet i havet?  

- Fundera ut 5 olika exempel där vi använder plast. Föreslå sedan vilket annat 

material de kan bytas ut till.  

Presentera era tankar för klassen, tyckte ni lika? 

 

UPPGIFT 2 
 

Havet har länge ansetts vara en lämplig plats att dumpa mänskligt avfall. Så är det 
inte längre när vi slänger material med lång nedbrytningstid. 

Sök med hjälp av sökmotor på internet efter produktens nedbrytningstid i naturen. 

- Toalettpapper 
- Tidning 
- Mjölkkartong 
- Plastpåse 
- Aluminiumburk 
- Pet-flaska 
- Fiskelina/fiskenät 

 

UPPGIFT 3 
 
Att se djur lida för att vi människor skräpat lämnar nog ingen oberörd. Ingen kan 
göra allt, men alla kan göra något, heter ett uttryck. En sak man kan göra är att ta 
ansvar för allt skräp man producerar genom att källsortera. Många av gamla 
plastförpackningar och annat skräp kan bli till nya grejer, som du kanske inte ens 
känner igen. Materialet fleece är ju tex gjort av pet-flaskor och i Tyskland har en 
designer gjort en kopp av kaffesump, som till och med kan diskas i diskmaskin! Nu 
är det er tur! 

 

1. Gå tillsammans med er lärare ut på en skräpletarpromenad runt skolan. 
2. Samla allt ni hittar och försök dela upp det i olika höger enligt den 

källsortering ni har på skolan.  
3. Dela upp er i grupper om fyra och kom på en ny grej som man skulle kunna 

göra av skräpet. 
  

4. Plocka på er vad ni behöver av ert samlade skräp och källsortera resten. 
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5. Bygg tillsammans er uppfinning, ni kan också använda papper, snöre och 
tejp, så länge den till största del är gjort av skräp. OBS! Kanske behöver ni 
rengöra skräpet innan ni tar in och använder det. 

6. Presentera era skapelser för varandra. 

 

 

Samernas nationaldag 

 

 

UPPGIFT 1 

Sök reda på mera information om samerna. Kolla på inslaget och använd sökmotorer 
på internet. Hitta svar på följande frågor: 
 

- Vilken dag firar samerna sin nationaldag? Och när firades det första gången? 
- Hur många samer bor i Sápmi? I vilka länder ligger deras område? 
- Vad heter det folkvalda organet som jobbar för samers kultur och 

rättigheter? 
- Samerna är ett ursprungsfolk. Vad betyder ursprungsfolk? Hur stor del av 

världens befolkning är ursprungsfolk? Kan du ge ett exempel på annat 
ursprungsfolk? 
  
 
 

UPPGIFT 2 

Samernas flagga har inte funnit länge och invigdes på samekonferensen 1986. Den 
var resultatet av en tävling och vinnarbidraget kom från konstnären Astrid Båhl, 
Norge. 

Rita samernas flagga och ta hjälp av sökmotor på internet att ta reda på vad flaggans 
utseende och dess betydelse. 

- Flaggans cirkel? 
- Röda färgen? 
- Blåa färgen? 
- Gröna färgen? 
- Gula färgen? 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFT 3 
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Enligt FN:s folkrätt, har ursprungsbefolkningar vissa särskilda rättigheter till land, 

vatten och naturtillgångar i sitt landområde. FN:s länder behöver inte följa dem som 

lag men varje år kritiserar FN de länderna. Sverige är ett av de länder som varje år 

får kritik. Under hösten var det just en sådan landsfråga som samlade människor till 

det största protestmöte för ursprungsbefolkningen i USA någonsin.  

 

Dela upp er två och två och ta med hjälp av internet och en sökmotor reda på 

följande frågor. Tänk på att prova olika sökord för att få mer information. Diskutera 

vad ni hittat och vad ni själva tycker. 

 

- Vad heter reservatet det handlar om? I vilka delstater ligger det? Vad 

handlar konflikten om? Vilka är de olika sidorna som bråkar? 

 

 

 

 

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

