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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 12 MAJ 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:  

• Varför ringmärker man fåglar?  

• Flykting- och svältkris i Sydsudan 

• Teckenspråkets dag 
 

Happ hänt denna vecka:  

• Macron blir Frankrikes nya president 

• Svenska barn rör på sig för lite 
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Diskussionsfrågor  

 

 

Varför ringmärker man fåglar? 

Nu på våren kommer flyttfåglarna tillbaka till Sverige efter den långa 
kalla vintern. På Falsterbo fågelstation i Skåne fångar man in fåglarna 
och sedan mäter, väger och ringmärker man dem. Alice gjorde en 
rundvandring tillsammans med fågelforskaren Filippa som visade hur 
det hela går till. 

 

UPPGIFT 

Vad har ni lärt er av inslaget? Filippa förklarade att ringen runt fågelns fot är 
lite som våra pass. Men varför vill man hålla ordning på fåglarna och vad är 
det man vill ta reda på? En del frågor får ni söka svar på via internet. 
Diskutera tillsammans i klassen! 

• Ja, vad sa Filippa om varför man ringmärker fåglar? 
• Vad är ringen gjord av och vad står det på den? 
• Hur gör de för att fånga in fåglarna på fågelstationen i Falsterbo? Finns 

det andra sätt? 
• Det såg rätt pilligt ut att vara fågelforskare. Man vill ju inte skada 

fåglarna. Får vem som helst fånga in och ringmärka fåglar tror ni? 
• Hur gör fågelforskarna för att se hur gammal en fågel är? 
• Vad kan man göra om man hittar en ringmärkt fågel eller en ring?  

 

 

Flykting- och svältkris i Sydsudan 

Sydsudan är ett av världens fattigaste länder och just nu pågår det en 
svår flyktingkris där. Många människor har tvingats på flykt på grund 
av krig och svält. FN är på plats och gör vad de kan för att hjälpa till, 
men det behövs mer pengar för att kunna fortsätta hjälparbetet. 

 

UPPGIFT 

Det är verkligen hemskt det som händer i Sydsudan. Vad har ni lärt er om 
landet och vad har ni för tankar efter att ha sett inslaget? Diskutera i klassen! 

• Sydsudan var tidigare en del av Sudan, men är nu ett eget land. Det 
yngsta i världen till och med! När blev det självständigt? 

• Det har varit mycket krig och konflikter i området genom historien. På 
www.globalis.se kan ni läsa mer om det. Varför är det krig där nu? 

http://www.globalis.se/
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• Hur många barn är på flykt i Sydsudan? 
• I Sydsudan är det väldigt få barn som går i skolan. Minns ni hur många 

procent det var? Vad kan det bero på? 
• Vad beror svältkatastrofen på? 
• Tänk att aldrig få äta sig mätt! Pojken i inslaget berättade att han 

brukade gå och lägga sig för att slippa känna sig hungrig. Hur tror ni 
att det påverkar livet om man inte får nog med mat? 

 

 

Teckenspråkets dag 

På söndag den 14 maj är det en speciell dag för döva och hörselskadade. 
Då firar man att teckenspråket erkändes som undervisningsspråk i 
skolan. Sverige var faktiskt det första landet i världen som officiellt 
erkände teckenspråket. 

 

UPPGIFT 

På teckenspråkets dag firar vi teckenspråket och minns hur det var förut. 
Diskutera tillsammans i klassen om teckenspråkets historia och vad 
teckenspråket betyder för er.  

• När beslutade Sveriges riksdag att teckenspråket skulle få användas i 
skolan? 

• Ungefär hur länge hade man kämpat för att teckenspråket skulle bli 
ett officiellt språk? 

• Känner ni till ordet oralism? Vad betyder det?  
• Hur tror ni att det skulle vara att gå i skolan utan teckenspråk? Hade 

ni lärt er lika mycket då?   
• Hur firar ni teckenspråkets dag? 
• Vad är det bästa med teckenspråket? Vilket är ert favorittecken och 

varför? 
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Happ hänt 

• Vad heter Frankrikes nya president? 
• Han är en ovanligt ung president. Senast Frankrike hade en så ung 

president var under Napoleontiden i början på 1800-talet! Hur 
gammal är han? 

• Vilka utmaningar står han inför de kommande fem åren? 
• Hur mycket rekommenderar experterna att man rör på sig varje dag? 
• Det är inte alla barn och unga som gör det. Hur många är det som 

faktiskt rör på sig tillräckligt? 
• Vad kan man göra för att få in mer rörelse i vardagen? 

 

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 


