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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 15 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:  

• Orkanen Irma 

• De första svenskarna 

• Kamratstödjarna 

Happ hänt denna vecka:  

• Sanktioner mot Nordkorea 

• Norgevalet 

• Danmarks landslag strejkar 
 
 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:  1, 2, X, 2, X 
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Diskussionsfrågor 

 

 

Orkanen Irma 

Karibiska öarna, Kuba och delstaten Florida i USA drabbades av 
orkanen Irma. Flera miljoner människor fick fly sina hem och orkanen 
orsakade mycket skador och förstörelse. Varför bildas det inte stora 
orkaner som Irma i Sverige?  

UPPGIFT – Diskussion 

Kolla på inslaget och diskutera tillsammans i klassen.  

- Hur fort ska vinden blåsa för att det ska klassas som en orkan?  
- Riktigt stora orkaner kan bara uppstå vid varmt havsvatten, hur många 

grader ska vattentemperaturen minst vara för att det ska bli lika stor som 
Irma. 

- När Irma var som störst var den 676 km i diameter. I inslaget jämförde vi 
storleken med ett land, vilket? 

- Irma hade vindar på över 80 m/s. Hur många kilometer i timmen blir det? 

 

 

 

De första svenskarna 

Forskare har med hjälp av ny teknik undersökt gamla ben och 
vapenrester kommit fram till när de första svenskarna kom till Sverige. 

UPPGIFT – Klipp och klistra, rita, kollage 

Gå ihop två och två, skapa en egen tidslinje från människorna kom till Sverige 
fram till idag. Placera därefter ut minst 10 historiska händelser på tidslinjen.  
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. FN röstade igenom nya sanktioner mot Nordkorea, bland annat att 
länderna inte ska handla kläder och tyger från Nordkorea. Varför gör man 
de här sanktionerna? 

1 För att Nordkorea ska börja lyda FN:s regler och sluta hota med krig 
X För att avsätta ledaren Kim Jong-Un.  
2 För att få den nordkoreanska befolkningen att fly från landet. 

 
 

2. Var i USA ligger FN:s högkvarter? 

1 Washington DC  
X Chicago 
2 New York 

 
 

3. I norska valet vann partiet Höyre och statsministern får fortsätta fyra år till. 
Vad heter statsministern? 
  
1 Jens Stoltenberg  
X Erna Solberg 
2 Petter Northug 
 
 

4. När är det nästa gång som Sverige har riksdagsval? 
 
1 2019 
X 2020 
2 2018 
 
 

5. Danmarks landslag i fotboll för damer strejkar och protesterar mot danska 
fotbollsförbundet. Vad kräver spelarna? 
 
1 Bättre hotell och mat vid landslagssamlingarna.   
X Högre löner när de spelar i landslaget 
2 Mer pengar till damfotbollen.  
 

 

  

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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