
  
PRODUCENT: KRISTOFER CARLSSON  
PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER  
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3  
  
  

  
LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 1 SEPTEMBER 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:   

• Religionsfrihet, vad är det?  
• Sittdemonstrationen på medborgarplatsen  
• Stormen Harvey i USA  

  
Happ hänt denna vecka:   

• Monsunregn i Sydostasien  
• Energidryck, farligt?  
• EM-guld i Hästhoppning  
  

  
 
  



Diskussionsfrågor  
 

  
Sittstrejken  
Under flera veckor har människor suttit på medborgarplatsen i Stockholm och 
demonstrerat. Många som sitter där kommer från Afghanistan och de vill att 
reglerna för vem som får stanna i Sverige ska ändras. Just nu är Afghanistan ett 
väldigt oroligt land och därför tycker demonstranterna att alla som flyr till 
Sverige från Afghanistan ska få stanna här.   
  
Uppgift - diskussion  
Det har under många år varit mycket krig och konflikter i Afghanistan. Men varför är det 
så just där?  Diskutera i klassen. Använd hemsidan www.globalis.se som underlag.   
 

• Hur länge har det varit krig i Afghanistan?  
• Vilka grupper är det som inte kan komma överens?  
• Hur ser konflikten ut idag? Fundera på hur andra länder eller organisationer kan 
hjälpa till.   
• Har du själv varit med i någon demonstration? Hur kändes det? 

 
 

  
Stormen Harvey  
Staden Houston i USA har drabbats hårt av stormen Harvey som drog över 
sydöstra USA i början av veckan. Skolor har varit tvungna att hålla stängt under 
hela veckan på grund av regnet som kom med stormen. Det har under den senaste 
veckan regnat lika mycket som det vanligtvis gör under ett helt år i Texas och för 
många är båt det enda sättet att fly.   
 

Uppgift - kollage  
En storm är en väldigt stark vind som kan blåsa upp både på land och till sjöss. Om det 
blir storm kan man få strömavbrott, vattenläckor eller bli tvungen att lämna sina 
hem. Men vad ska man göra om man hamnar mitt i en storm?   

1. Dela in i tre grupper och fundera på vad som kan hända vid en storm.   
2. Ta ett stort papper och rita en storm i mitten. Hur ser den ut? Är den på land eller 
ute på havet? Hur snabbt blåser vinden?    
3. Skriv/rita på sidorna vad som kan vara bra att ha hemma om det blir storm. Kan 
man till exempel laga mat som vanligt?   
4. Döp din storm till något. Ta reda på några stormar som har tidigare har varit i 
Sverige och skriv med deras namn på kollaget.   
5. Presentera ert kollage för klassen.   

  

http://www.globalis.se/


Happ hänt   
Uppgift - Nutidsorientering  

1. Under EM i ridsport som hölls i Göteborg fanns tävlingsgrenar som hoppning. dressyr och 
fyrspann. Vad gör man i grenen fyrspann?   
 

1 Hoppar olika hinder på tid  
X Rider ett program med olika rörelser  
2 Kör en bana med hästar framför en vagn  
  
  

2. Peder Fredricson och hans häst kammade hem en guldmedalj under hopptävlingarna på 
EM. Vad heter hästen han tävlade med?   
 

1 H&M All In   
X Maru Lou  
2 Zacramento  

  
3. Monsunregn är långa regnoväder som inträffar varje år i Sydostasien. En stad har i 
år drabbats extra hårt av ovädret. Vilken?  

  
1 Mumbai  
X Bombay  
2 New Delhi  
  

4. Sydostasien är en region i södra Asien som består av totalt 11 länder. Vilket av dessa 
länder har en måne och sol i flaggan?   

  
1 Thailand  
X Malaysia  
2 Filippinerna   
  

5. I Sverige finns det idag ingen lag om åldersgräns på energidryck, men många affärer har 
ändå bestämt att själva ha en gräns. Vilken?  

  
1 15  
X 19  
2 17  
  

6. Om man dricker mycket energidryck kan man bland annat få huvudvärk och bli 
illamående. Men vilken ingrediens i drycken beror det på?  

  
1 Citronjuice  
X Fruktsocker  
2 Koffein  

  
 
 
 
 
 

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  
 


