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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 24 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. 

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

 

Huvudnyheterna handlade om:  

 Unisa får inte stanna kvar. 

 Fettisdagen 

 

Happ hänt denna vecka:  

 Svältlarm från FN  

 VM-brons till Frida Hansdotter 

 Margot Wallström besöker Ryssland 

 

Diskussionsfrågor 

Unisa får inte stanna kvar 

Vi träffar Unisa som bor i Örebro: han älskar att spela fotboll och drömmer om 
att få spela för svenska fotbollslandslaget. 

Han har fått besked om att han ska bli utvisad och många av hans vänner 
kämpar för att han ska få stanna kvar. När han kom hit hade han inget språk. 
Nu hotas han att skickas tillbaka till Sierra Leone där han varken har familj 
och vänner. 
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UPPGIFT 1 

 

Gå ihop två och två och ta reda på mer om Sierra Leone. Ta hjälp av sökmotorer på 
internet, geografiböcker och en karta. Sök svar på följande frågor: 

 Var i Afrika ligger Sierra Leone? Använd väderstreck när du beskriver 
var det ligger. 

 Sierra Leone firar nationaldag den 27 april. Det är deras 

självständighetsdag- Vilket år blev Sierra Leone självständigt och vilket 

land hörde de till innan?  

 Hur många invånare har Sierra Leone? 

 Vad heter huvudstaden?  

 Vilka länder gränsar till Sierra Leone? 

 

UPPGIFT 2 

 

Diskutera tillsammans i klassen. Människor som flyr kan söka asyl i ett annat land. 
Vad innebär det? 

 Vad är asyl?  
 Har du själv eller någon du känner sökt asyl? Berätta!  
 Vad kan vara spännande och roligt med att flytta till ett helt nytt land? 

Och svårt och jobbigt? 
 

 

Fettisdagen 

28 februari firar vi fettisdagen, även kallad semmeldagen, semlans dag eller 
fastlagstisdagen. Fettisdagen firas tisdagen efter fastlagssöndagen som är den 
dag som inleder fastan. 

 

UPPGIFT 1 

Fettisdagen är nog mest känd som dagen då vi äter semlor. Men Fettisdagen är från 
början en katolsk tradition, när man helt enkelt skulle äta upp sig inför fastan. Att 
fasta betydde att man bara åt väldigt lite från och med fettisdagen och sju veckor 
framåt. Först på påskafton fick man bryta fastan. Nuförtiden är det få kristna som 
fastar men inom islam är fastan, ramadan, fortfarande viktig.  

- Dela upp er i par och använd sökmotorer på internet för att ta reda på mer 
om fasta. Vad är fastlag? Varför fastar man inom olika religioner? Ta reda på 
anledningen till att man fastar av religiösa skäl? 
 

- Samma dag som fettisdagen infaller i år firas också en annan godsak 
internationellt. Vilken godsak, som har sitt ursprung i England, är det? 
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UPPGIFT 2 

För några år sedan dök en ny sorts semla upp. Det var ett bageri som 
experimenterade och hittade på semmelwrappen. Sedan dess försöker bagerier att 
överträffa varandra med olika varianter av semlor.  

 

- Vad innehåller semmelwrappen? Vilka andra varianter finns det? 
- Fundera ut en egen fantasifull semla och skissa ner den på ett papper. Visa 

och beskriv sedan din semmelidé för klassen! 
Passa gärna på att baka din semla hemma för att se om den blev god.  

 

Happ hänt 

 FN:s barnfond Unicef slår larm om att 1,4 miljoner barn i Nigeria, 
Somalia, Sydsudan och Jemen är akut undernärda och riskerar att dö av 
svält. I dessa länder har olika orsaker lett till att barn lider av svält. Vilka 
orsaker medför oftast till svält? 
 

 Frida Hansdotter tog VM-brons i slalom som tävlades i Schweiz. I 
vilken ort?  
 

 Frida Hansdotter är syssling till prins Daniel. Vad betyder syssling? 
 

 Vad heter utrikesministrarna i Sverige och Ryssland 

 

 

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 


