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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 8 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:  

• Älgar och älgjakt 

• Nordkoreas robottest 

• Många flyr från Burma 
 

Happ hänt denna vecka:  

• Dansk tv-bolag hotas till nedläggning 

• Dan Eliasson bröt säkerhetsregler 

• Orkan i Karibien 

 
 
Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:  X, 2, X, 2, X 
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Diskussionsfrågor 

 

Älgar och älgjakt 

Älgar är det största djuret i Sveriges skogar och nu i veckan har höstens 
älgjakt startat igång.  

UPPGIFT – Diskussion 

Kolla på inslaget och diskutera tillsammans i klassen. Är det bra att vi har älgjakt? 
vilka risker medför det med överskott på älgar i Sverige?  Rovdjursförbundet vill ta 
bort älgjakten och istället att ha fler vargar och björnar i skogen som kan ta hand om 
älgar, vad tycker ni om förbundets förslag? Nämn fördelar och nackdelar.  

 

Nordkoreas robottest 

De senaste veckorna har det pratats väldigt mycket om landet 
Nordkorea med sina robottester. Förra veckan provsprängde landet 
med en vätebomb, vilket gjorde att konflikten mellan Nordkorea och 
resten av världen trappades upp dramatiskt. 

UPPGIFT – Tipsrunda 

Gå ihop två och två, ta reda på mer nyheter om Nordkorea under senaste 
veckorna. Alla par skriver två frågor. Varje fråga ska ha tre svarsalternativ. 
När varje fråga är nedskrivet på ett papper så skapar ni en tipsrunda i 
klassrummet som alla gör en och en! Gå igenom frågorna och de rätta svaren 
tillsammans med läraren och rätta varandras svar. Vem fick flest rätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3(3) 
 

 

 

 

Happ hänt  

Uppgift - Nutidsorientering 

1. Danmarks motsvarighet till SVT teckenspråk hotas till nedläggning. Vad 
heter tv-bolaget? 

1 Døves Media 
X Døvefilm 
2 DR Tegnsprog 

 
 

2. Vår rikspolischef bröt mot säkerhetsregler. Vad heter han? 

1 Leif GW Persson  
X Bengt Svenson 
2 Dan Eliasson 

 
3. Vad gjorde rikspolischefen?  

 
1 Han var inblandad i IT-skandalen.  
X Gav hemlig information till privata företag. 
2 Han skickade mejl med känsliga uppgifter till sitt privata konto. 
 

4. De senaste dagarna svepte en orkan över Karibien. Vad heter orkanen? 
 
1 Harvey 
X Jacob 
2 Irma 
 
 

5. Stormen hade den högsta rankningen enligt Saffir-Simpsons orkanskala 
(SSHS), vilken? 
 
1 3  
X 5 
2 4 
 

 

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 
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