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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 21 APRIL 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:  

• Terrordådet i Stockholm 
- Vad hände? 
- Vittnen till dådet på Dukis 
- Terrorismens historia 

Happ hänt denna vecka:  

• Valet i Turkiet 

• Indisk 9-åring stämmer staten 

• Vårbudgeten 
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Diskussionsfrågor 

 

Terrordådet i Stockholm 

Lilla Aktuellt teckenspråk ägnade mycket av dagens sändning åt den 
hemska händelsen i Stockholm fredagen den 7 april. En man kapade en 
lastbil och körde nerför Drottninggatan i hög hastighet. Flera personer 
blev påkörda och några skadades så svårt att de dog. Polisen sa att det 
som skett var ett terrordåd och grep samma dag en man som senare 
erkände sig skyldig. Många människor har hedrat offren genom att 
lämna blommor och på söndagen samlades tusentals vid Sergels torg 
för att delta i en kärleksmanifestation. 

 

UPPGIFT 1 

I inslaget fick vi besöka fritidsgården Dukis som ligger precis runt hörnet från 
platsen där terrordådet utfördes. Det var många som kände sig rädda och 
oroliga efter det som hänt och det är ju inte så konstigt att det känns extra 
mycket när det händer så nära. Det märks inte minst i medierna.  

Varför tror ni att det alltid blir så stora rubriker när det inträffar en 
terrorattack i Europa eller i USA? Vilka känslor väcker rubrikerna? Diskutera 
tillsammans i klassen! 

 

UPPGIFT 2 

Manifestationen på Sergels torg var ett sätt att visa att terrorismen aldrig kan 
vinna så länge vi håller ihop och visar våra medmänniskor kärlek och 
respekt. Samtidigt påverkar terrorattackerna världen på olika sätt. Ett 
exempel är att flygsäkerheten skärptes efter attacken den 11 september 
2001.  

Ta reda på vilka nya lagar som införts i Sverige för att skydda oss mot 
terrorister. Ett tips är att titta på regeringens hemsida www.regeringen.se 
och söka information där. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/
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Terroristhistoria 

Det här med terrorism är inget nytt påfund. Ordet terror började 
användas i Frankrike redan för 200 år sedan och under 1900-talet 
växte det fram flera olika terrororganisationer som spred terror för att 
föra fram sina budskap. Terrorister kan se olika ut och ha olika motiv, 
men den gemensamma nämnaren är att de vill sätta skräck i människor 
för att få makt.  

 

UPPGIFT 1 

De senaste åren har det ofta varit muslimska terrororganisationer som tagit 
på sig attackerna. Hur drabbar det de många miljoner muslimer runt om i 
världen tror ni? Diskutera i klassen! 

• Hur påverkar terrorism människors bild av muslimer och islam?  
• Vad är det för skillnad mellan islam och islamism? 
• Finns det extremism och fundamentalism inom andra religioner än 

islam? 
• Varför är det farligt med fördomar?  
• Hur kan man motverka fördomar? 

 

UPPGIFT 2 

Vad vet du om de olika terroristorganisationerna som har funnits runt om i 
världen under 1900- och 2000-talen?  

• Vilka var de allra första terroristerna?  
• Vad får en människa att bli en terrorist?  
• Vad är det för skillnad på en terrorist och en frihetskämpe?  
• Hur skulle terroristerna kunna göra för att påverka utan att döda 

andra?  

Det är komplicerade frågor. Sök fakta på nätet och diskutera tillsammans i 
klassrummet! 

 

 

Happ hänt 

• Vad heter Turkiets president? 
• Varför är vissa oroliga över att ja-sidan vann valet? 
• Vad är smogg för något? 
• Varför är det viktigt att Indien minskar utsläppen? 
• Vem är Sveriges finansminister? 
• Varifrån kommer pengarna i statskassan? 
• Vad vill regeringen lägga extra mycket pengar på i årets budget? 
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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 


