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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 24 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:  

• Supervalår i Europa 

• Världsvattendagen 

• Angela om döva på Haiti 
 

 
Happ hänt denna vecka:  

• Terrordåd i London 

• Stor översvämning i Peru 

• Dålig arbetsmiljö i skolan 
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Diskussionsfrågor 

 

Angela om döva på Haiti 

Angela Maria Nardolillo reste till Haiti efter den stora jordbävningen 
2010 och såg att de hjälporganisationer som fanns på plats inte 
lyckades nå fram till de döva. I många fattiga länder finns det 
fortfarande mycket okunskap om dövhet och döva diskrimineras och 
utesluts ur samhället. Många får inte ens lära sig teckenspråk, något 
som Angela säger är ett grundläggande behov. Hon tycker att det är 
viktigt att vi kämpar för dövas rättigheter inte bara för oss själva utan 
också för människor i fattiga länder. 

 

UPPGIFT 1 

Mänskligheten har en lång mörk historia av att diskriminera människor som 
inte ser ut, beter sig eller uppfattar världen som andra. På många fattiga 
ställen i världen är det inte mycket som har förbättrats de senaste hundra 
åren. Det finns cirka en miljard funktionshindrade i världen och av dem bor 
omkring 80 procent i de allra fattigaste länderna. 

Vad väcker inslaget för tankar hos er? Vad tycker ni att man borde göra för 
att förbättra dövas situation på Haiti och i andra fattiga länder? På vilket sätt 
hänger funktionshinder och fattigdom ihop tror ni? Diskutera i klassen! 

  

UPPGIFT 2 

Visste ni att varje minut sker det två jordbävningar eller jordskalv 
någonstans på jorden? Det blir ungefär 850 000 skalv per år. De allra flesta är 
tack och lov inte så kraftiga som den som drabbade Haiti, utan märks knappt. 
Vad kan ni mer hitta för fakta om jordbävningar? Gå ihop två och två och 
använd er av sökmotorer på nätet! 

• Hur uppstår en jordbävning? 
• Jordbävningens styrka mäts med ett särskilt instrument. Vad kallas 

det? 
• Hur fungerar Richterskalan? 
• Var i världen sker de största skalven? Händer det att vi får jordskalv i 

Sverige?  
• Ta reda på fakta om historiska skalv runt om i världen. Välj ut ett och 

berätta för klassen vad ni lärt er. 
• Har ni hört talas om Pangaea? Be er lärare att hjälpa er att skriva ut 

världskartan och klipp ut världsdelarna. Nu kan ni lägga pussel med 
alla jordens kontinenter! Hur passade de ihop från början? Hur har de 
rört sig över jordklotet? Hur tror ni att världskartan kan se ut om 
hundra miljoner år?   
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Supervalår i Europa 

I år är det ovanligt många val i Europa och det är några som det pratas 
extra mycket om. Förra veckan var det val i Nederländerna, i slutet av 
april är det val i Frankrike och till hösten är det Tysklands tur. Många 
har känt och känner sig oroliga inför valen i år eftersom det är flera EU-
kritiska och nationalistiska partier som kandiderar och kan vinna makt 
i Europa.   

 

UPPGIFT 1 

Europaparlamentet beskrivs som ett av världens mäktigaste parlament. Men 
det är få som har full koll på EU och vad de egentligen gör där nere. Vad vet ni 
om EU? Använd er av sökmotorer på nätet för att besvara frågorna! Ett tips är 
att gå in på www.europaparlamentet.se 

• När bildades EU och varför? 
• Vilka länder var med från början? Vilka länder är med idag? 
• När gick Sverige med i EU? 
• I hur många länder har man infört euron? 
• Vad heter Europeiska kommissionen ordförande? 
• Vilka sitter i Europeiska rådet? 
• Europaparlamentet flyttar varje månad mellan två europeiska städer. 

Vilka då? Och varför gör man det? 
• Hur många ledamöter sitter i EU-parlamentet? Vilka är våra svenska 

Europaparlamentariker just nu? Känner ni igen några av dem? 

 

UPPGIFT 2 

Nationalism är ett ord som blivit vardagsmat i nyhetsrapporteringen och i 
politiken idag. Men vad är det egentligen för något? Vad är ”typiskt svenskt” 
och vad är det som skapar den nationella identiteten? Är det språket, maten, 
traditioner eller vad? Visste ni om att nationalismen växte fram först på 
1800-talet? Gå igenom några av diskussionspunkterna och se vad ni kommer 
fram till i klassrummet! 

• Är svenskan ett enhetligt språk? Vilka andra språk har svenskan tagit 
låneord från? Vilka andra språk talas i Sverige? Vad talade man för 
språk i Sverige innan vi började tala svenska? Hur har skriftspråket 
förändrats? 

• Spagetti med köttfärssås, tacos och sushi är mat som är populär i 
Sverige. Gör det den typisk svensk? Varifrån kommer maträtterna från 
början? Vad skulle vi äta om vi aldrig låtit oss inspireras av andra 
matkulturer tror ni? Vad fanns att äta i Sverige för tusen år sedan?  

• Vilka svenska traditioner har vi idag? Hur har till exempel julafton 
firats genom tiderna? Har vi alltid firat jul i Sverige? Finns det 
högtider som vi inte längre firar? Finns det några nya?  
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Världsvattendagen 

Varje år den 22 mars infaller världsvattendagen. Då uppmärksammas 
alla möjliga frågor som kretsar kring vatten och 2017 års tema är 
”vatten och spillvatten.” Det handlar alltså om avloppsvattnet, det som 
försvinner ner i diskhon när vi sköljt grönsakerna, i avloppsbrunnen 
när vi dragit ur proppen i badkaret eller spolas ned i toaletten när vi 
kissat färdigt. Men varför är det viktigt att bry sig om avloppsvattnet? 

 

UPPGIFT 1 

På jorden finns cirka 1400 000 000 000 miljarder liter vatten. Det allra 
mesta, 97 procent, är salt eller bräckt vatten. Bara 3 ynka procent är 
sötvatten som vi kan dricka. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna 
drack för miljontals år sedan. Vattnet ingår i ett kretslopp och det vatten som 
du spolar ner i avloppet idag ska sedan renas och släppas ut i naturen igen så 
att allt kan börja om på nytt. 

Gå ihop två och två och surfa in på www.svensktvatten.se där det finns 
massvis av information om vatten. Där hittar ni också Vattenskolan med 
grodan Kai som tar er på en resa längs vattnets väg genom kretsloppet. På 
slutet kan ni göra ett quiz och testa er själva. När ni svarat rätt på alla frågor 
får ni ett diplom som intygar att ni är vattenhjältar!   

 

UPPGIFT 2 

I Sverige är vi väldigt bortskämda med rent vatten och glömmer lätt bort 
vilken värdefull resurs det är. Den genomsnittlige svensken gör av med hela 
180 liter per dag! Men tänk att det lever omkring 650 miljoner människor i 
världen som inte har tillgång till rent vatten. De måste kanske gå flera 
kilometer varje dag för att hämta vatten och vissa tvingas dricka förorenat 
vatten som gör dem sjuka.  

Jobba en och en! Tänk dig att du under en hel vecka bara skulle ha en 10-
liters hink med vatten att göra av med per dag. Hur skulle du få det att räcka 
så långt som möjligt? Skriv en vattendagbok och fundera på saker som: 

• Hur mycket kan du dricka varje dag? 
• Ungefär hur mycket går åt till att laga mat? 
• Vad kan du använda vattnet du kokat pasta eller potatis i istället för 

att kasta det? Vad kan man använda disk- och tvättvattnet till när man 
diskat och tvättat klart? 

• Hur ofta kan du tvätta håret? Hur mycket vatten går åt? 
• Slösar du ibland på vatten? Vad kan man göra för att minska svinnet?  

 

 

 

http://www.svensktvatten.se/
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Happ hänt 

• Nära vilken byggnad i London skedde terrordådet? 
• Vad heter Storbritanniens premiärminister? 
• Vilket land är det som den senaste veckan drabbats av en 

översvämningskatastrof? 
• Vad kallas väderfenomenet som orsakar de kraftiga regnovädren? 
• Kan du ge några exempel på arbetsmiljöproblem i skolan? 
• Vad kan man göra om man upptäcker att något är dåligt i ens 

skolmiljö? 
 
 

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 


