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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 17 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:  

• FN-rapport om syriska barn 

• Svenskar äter mer kött 

• Karin tävlar i cheerleading 

 
Happ hänt denna vecka:  

• Hockey – Längsta matchen i historien 

• Stormen Stella 

• Naturfilmer gör oss lyckligare 
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Diskussionsfrågor 

 

FN-rapport om syriska barn 

I onsdags den 15 mars var det sex år sedan kriget i Syrien bröt ut. Enligt 
FN:s barnfond Unicef var året 2016 det värsta året hittills för barnen i 
Syrien. Många barn har dött i kriget och av dem som överlevt är många 
på flykt under stort lidande. Omkring 1,7 miljoner barn går inte i skolan 
utan tvingas arbeta eller tigga för att hjälpa sina familjer.  

 

UPPGIFT 1 

Nu ska du ta reda på mer om Syrien! Jobba självständigt och använd dig av 
sökmotorer på nätet. Ett tips är att surfa in på www.globalis.se och söka på 
Syrien. 

• Vad heter Syriens huvudstad? Det är faktiskt världens äldsta stad, men 
inte landets största, för vad heter Syriens största stad? 

• Vilket är landets officiella språk? 
• Vad heter landets president? 
• Hur ser Syriens flagga ut? Plocka fram färgpennorna och rita! 
• Vilka länder gränsar till Syrien? Titta på kartan! 
• Hur många invånare hade Syrien innan kriget? Hur många av dem är 

nu på flykt? Vilka länder har tagit emot flest flyktingar? 

 

UPPGIFT 2 

Kriget i Syrien började när folket protesterade mot den hårda regimen för att 
de ville ha demokrati. Då svarade regimen med våld. Gå ihop två och två och 
ta reda på mer om demokrati och diktatur. Sök i Demokratiindex!   

• Vilka länder räknas som demokratier? Vilka räknas som diktaturer? 
Vilka länder hamnar i toppen och botten på listan? På vilken plats 
hamnar Syrien? Var hamnar Sverige? 

• Vad kännetecknar en demokrati? Vad har vi för friheter och 
rättigheter? Vad har vi för skyldigheter? Vad kännetecknar en 
diktatur?  

• Det finns många modiga människor i världen som vågar trotsa makten 
och kämpar för mänskliga rättigheter. Kan ni komma på någon 
frihetskämpe, död eller nu levande, som gjort avtryck i historien? Ta 
reda på mer om honom eller henne och berätta för klassen!  

 

 

http://www.globalis.se/
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Svenskar äter mer kött 

Jordbruksverket har gjort en ny undersökning som visar att vi svenskar 
äter mer kött än någonsin. 44 kilo kött äter en person i genomsnitt per 
år. Det är dubbelt så mycket som på 1970-talet. Det här är ett stort 
klimatproblem och WWF, världsnaturfonden, vill nu att regeringen ska 
ta fram en plan på hur vi i Sverige kan minska köttkonsumtionen till 
hälften. 

 

UPPGIFT 1 

WWF rapporterar regelbundet om något som kallas det ekologiska 
fotavtrycket. Det är ett mått på hur mycket resurser en människa förbrukar 
eller hur stor area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Om 
alla människor på hela jorden förbrukade lika mycket resurser som vi gör i 
Sverige skulle det behövas 4,2 planeter. Det är dags att vi skärper oss! På 
www.wwf.se/utbildning_kalkylator kan ni räkna ut fotavtrycket för er skola 
eller för var och en av er elever. Sök även fakta på nätet. Diskutera sedan i 
klassen! 

• Hur kan man minska sitt ekologiska fotavtryck? 
• Fundera på var ditt avtryck syns. Det är kanske inte så att 

miljöpåverkan sker här i Sverige. Testa att spåra en köttbiff eller en 
bomullströja bakåt i produktionsledet. Vad har krävts för att 
framställa produkten och vilken påverkan kan den ha haft på miljön?  

 

UPPGIFT 2 

Vad kan vi göra själva för att bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck? 
Jo, ett är ju att äta mer vegetariskt. Nu ska ni göra en matresa genom världen. 
Dela upp er i grupper och välj ut en världsdel. Vad finns det för spännande 
vegetariska maträtter från Indien, Jamaica, Etiopien, Ryssland, Spanien eller 
ja – vart vill ni åka? Vilka råvaror använder man sig av i andra delar av 
världen? Vilka har vi här hemma i Sverige? Vilka måste vi importera? Hur 
påverkar det miljön tror ni? Finns det vegetariska miljöbovar också? 

 

Prova gärna att laga hemma sen åt familjen! 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwf.se/utbildning_kalkylator
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Karin tävlar i cheerleading 

Vi besökte tävlingen Cheerleader Distriktsmästerskap Stockholm som 
tog plats i Nyköping i början av mars. Där träffade vi 15-åriga Karin 
Kallhauge som tävlar för Inifinity Allstars Cheer. Hon berättade vad 
cheerleading går ut på och hur man blir en riktig vinnare. 

 

UPPGIFT 1 

Vad vet ni om cheerleading? Vad lärde ni er av Karin och vad kan ni mer hitta 
för fakta om sporten? Ta hjälp av sökmotorer på nätet om ni behöver. 

• Var kommer sporten ifrån och hur växte den fram från början? 
• Vilka moment tittar domaren på vid poängbedömningen? 
• När kom cheerleading till Sverige? 
• Vad är en pompom? Spotter? Arabesque? 
• Från början var det bara pojkar som höll på med cheerleading, till 

exempel var USA:s tidigare president George W. Bush cheerleader när 
han studerade vid Yales universitet. När blev det vanligare för tjejer 
med cheerleading? 

 

UPPGIFT 2 

Cheerleading är nuförtiden i sig en populär sport över hela världen, men från 
början var det ett sätt att stötta det egna laget vid olika idrottsevenemang. 
Vilket lag hejar du på? Skriv om ditt favoritlag eller din lokala idrottsklubb. 
Ta reda på allt du kan om klubbens historia. När grundades klubben? Av vem 
då? Vilka sporter utövas inom klubben? Vad har de vunnit för titlar? Hur ser 
klubbemblemet ut? Ta fram färgpennorna och rita!  

 

Happ hänt 

• Hur lång var världens längsta hockeymatch? 
• Vilka var de uthålliga lagen som var med och spelade? 
• I vilket land slog stormen Stella till mot? 
• Vilka positiva effekter kan naturfilmer ha på människors hälsa enligt 

forskarna? 
 
 

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 


