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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 MARS 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:  

• BRIS rapport 

• Lumpen är tillbaka 

• Teaterföreställningen Här och nu 

 
Happ hänt denna vecka:  

• Internationella kvinnodagen 

• Tjejhockey 

• Elfenbensförbud 
 
 
 

Diskussionsfrågor 

 

BRIS rapport 
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I veckan gav barnrättsorganisationen BRIS, Barnens rätt i samhället, ut 
en rapport om året som gått. Där står det att den psykiska ohälsan har 
ökat bland barn och unga. Det märks bland annat genom att allt fler 
kontaktar BRIS för att få hjälp och stöd för att de mår psykiskt dåligt. 
Fyra av tio samtal handlar om psykisk ohälsa enligt rapporten.  

 

UPPGIFT 1 

Det är viktigt att våga prata om psykisk ohälsa, även om det kan kännas som 
ett tungt och jobbigt ämne. Diskutera i klassen!  

 

• Vad är psykisk ohälsa? Hur kan det uttrycka sig? Syns det alltid när man 
mår dåligt? 

• Vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt? Eller om 
man märker att en kompis eller någon i familjen verkar känna sig nere? 
Det finns många sätt. Kom med egna förslag! 

 

UPPGIFT 2 

Gå ihop två och två och ta reda på mer om BRIS och barns rättigheter. Ta 
hjälp av sökmotorer på nätet. Gå gärna in på BRIS hemsida www.bris.se och 
kolla vad som finns där. 

 

• BRIS bildades 1971 av två kvinnor? Vad hette de? 
• Vem är BRIS till för? Hur kan man göra om man vill ta kontakt med BRIS? 
• På BRIS jobbar man utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vad 

kan ni hitta för information om barnkonventionen? Varför behövs den? Ett 
tips är att surfa in på www.unicef.se. Där finns det massor av bra 
information. 

 

 

 

Lumpen är tillbaka 

Regeringen har bestämt att Sverige ska återinföra värnplikten eller 
lumpen som den också kallas. Det betyder att Försvarsmakten kommer 
att börja kalla in ungdomar som ska fylla 18 under året till mönstring 
under hösten. Mönstring är olika tester som man måste genomgå, för 
att se om man kan klara av lumpen som är ganska fysiskt krävande. De 
som väljs ut kommer att göra lumpen i elva månader 2018.  

 

UPPGIFT 1 

http://www.bris.se/
http://www.unicef.se/
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Nu ska ni ta reda på mer om Sveriges försvar. Gå ihop två och två och sök 
fakta på nätet! På Försvarets hemsida www.forsvarsmakten.se finns det 
mycket information. Diskutera sedan tillsammans i klassen. 

  

• Som tur är så har vi fred i Sverige, men så har det inte alltid varit. När var 
det senast krig i vårt land? Vilket land krigade vi mot då? Vilka andra 
länder har Sverige legat i krig med? 

• Vad gör svenska militärer i fredstid? Kan ni komma på några exempel? 
• Försvarsmakten finns till för att skydda Sverige och försvara vårt lands 

frihet, men de hjälper också till i andra länder där det är krig och 
konflikter. Var i världen finns det svenska militärer just nu? Vad gör de 
där? Vad kan ni hitta för fakta om pågående internationella insatser på 
Försvarsmaktens hemsida? 

• Behöver Sverige ett militärt försvar? Varför/varför inte? 

 

UPPGIFT 2 

Vad finns det för konflikter runt om i världen idag? Dela upp er i mindre 
grupper och välj ut en varsin konflikt att fördjupa er i. Berätta sedan för 
varandra vad ni har lärt er. Använd er gärna av en världsatlas. Ett tips är att 
surfa in på www.globalis.se där det finns massvis med fakta om alla 
konflikter som pågår i världen just nu. Vilka har ni hört talas om tidigare? Är 
det några ni inte visste om? Tror ni att nyheterna rapporterar olika mycket 
om olika konflikter i världen? I så fall varför då?  

 

 

 

Här och nu 

Riksteaterns Tyst Teater spelar just nu en föreställning som 
handlar om att vara närvarande – Här och nu. Barnen i publiken 
får spela huvudrollerna själva och vara med och utforska nuet 
tillsammans med skådespelarna. I det magiska tältet använder 
man sig av alla sina sinnen och undersöker även de olika 
elementen för att bli mer närvarande i stunden.   

 

UPPGIFT 1 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.globalis.se/
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Nu ska vi se vad ni vet om våra sinnen.  Använd er av sökmotorer på nätet 
och tänk och känn efter själva. Diskutera två och två eller tillsammans i 
klassen! 

 

• Man brukar säga att människan har fem sinnen. Vilka är de?  
• Idag säger forskarna att vi har många fler sinnen än fem. Två som 

tillkommit är till exempel balans- och kroppssinnet. Hur fungerar de? Kan 
ni hitta någon information på nätet? 

• Om man saknar ett eller fler sinnen så förstärks ofta de andra och blir 
ännu känsligare. Vilka är era starkaste sinnen? Kan man träna sina sinnen? 
Hur då? 

• I föreställningen undersöks de fyra elementen: jord, luft vatten och eld. 
Försök att beskriva hur de olika elementen känns med dina olika sinnen. 

 

UPPGIFT 2 

Vet ni vad ”mindfulness” är för något? Det är när man övar sig att leva i nuet 
och fokuserar på hur det känns i kroppen just för stunden. Jobba enskilt och 
fundera på de här frågorna. Skriv ner och berätta för varandra i klassen vad 
ni kommit fram till. 

 

• Är det viktigt att vara närvarande i stunden? Hur gör du för att vara i nuet? 
• Varför tror du att så många människor känner sig stressade och planerar 

och lever i framtiden istället för att vara här och nu? 
• Känns det som att du är närvarande när du är med familj och vänner? Är 

de närvarande med dig? Om inte, vad är det som kommer i vägen? Hur kan 
man öva på att vara mer närvarande i sällskap med andra?  

 

Prova gärna att göra en mindfulness-övning tillsammans i klassen. Ni kan 
testa att först sätta er bekvämt och andas lugnt och djupt. Tänk er att ni gör 
en resa genom kroppen från topp till tå. Be er lärare att guida er. Hur känns 
det i kroppen? Är du varm eller kall? Spänd eller avslappnad? Gör det ont 
någonstans? Kliar det? Eller känns det pirrigt? Försök att vara helt stilla. Ett 
annat förslag är att ni går ihop två och två och provar att se varandra i 
ögonen under en minut. Hur känns det? Byt gärna par och gå klassen runt. 
Varför är det viktigt att våga se varandra i ögonen? Kan ni komma på fler sätt 
att öva på att vara närvarande? 

 

Happ hänt 

• Varför firar man den 8:e mars? 
• Hur är det i er klass? Är det rättvist mellan tjejer och killar? 
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• Vad kallas hockeyturneringen för tjejer i åldrarna 14-16 år? 
• Varför inför Kina ett förbud mot handel med elfenben? 
• Vad gör man med elefanternas betar? Finns det andra djur som man 

handlar med på liknande sätt? Vilka då?  
 
 

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 


