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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 29 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 handlar om:  

• Skogsmulle 60 år 

• Kurdistans historia  

• Tysklands val 

Happ hänt denna vecka:   

• Stor brand i Örebromoské 

• Hockey 

• Kvinnor får köra bil i Saudiarabien 
 

 

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

 

Skogsmulle 60 år 

Friluftsfrämjandet skapade Skogsmulle 1957 och har fått många barn 
att uppskatta naturen och lära sig om växter och djur.  

UPPGIFT –  

Vi firar skogsmulle med att gå ut och leka. Leken går ut på att lära sig att 
sortera skräp på rätt sätt. 

Gör så här 

Samla eleverna på en gräsplan eller annan öppen yta. Utse några skräptroll, 
några skräpfeer och resten är skräpletare. Lägg ut en mängd olika sorters 
skräp och sätt upp en ”återvinningstation” med märkta behållare. 

Skräptrollens uppgift är att kulla skräpletarna. Skräpletarna uppgift är att 
städa området t.ex. en gräsplan där ni leker. När en skräpletare har hittat 
något att plocka upp får skräpletaren fritt gå till återvinningstationen. Om en 
skräpletare blir kullad så står denna helt still tills en skräpfe kommer. Då får 
skräpletaren säga något som är bra för miljön och frias med en ”highfive”. 

Skräpfeernas uppgift är dels att fria skräpletare som har blivit kullade samt 
hjälpa skräpletarna att lägga sitt skräp på rätt ställe på återvinningsstationen. 
Jakten är slut när området är städat! 

 

Kurdistans historia 

I veckan hade kurderna i norra Irak haft en folkomröstning om att 
Södra Kurdistan ska bli självständigt eller inte. Kurderna är en stor 
folkgrupp som inte har ett eget land.  

UPPGIFT  

Ta reda på lite mer om kurderna och Kurdistan. Gå ihop två och två och 
använd er av sökmotorer på internet. 

• Ungefär hur många kurder finns det? 
• I vilka länder liggerdet självutnämnda Kurdistan? 
• Har Kurdistan en huvudstad? 

• Vilken religion är störst bland kurder? 

• Nämn fakta om kurdiska partier 

• Det finns fler som vill bli självständiga och ska genomföra en folkomröstning 
i höst. Vilka då? 

 

Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 
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1. Var i Örebro ligger moskén som brann ner? 
 
1 Varberga 
X Vivalla 
2 Brickebacken 

 
 

2. En hockeyspelare blev hånad för sin hörselskada av en motståndare i 
SDHL. Vad heter hon? 
 
1 Josefine Jakobsen 
X Sofie Lundin 
2 Elin Johansson 

 
 

3. För vilken klubb spelar den hörselskadade stjärnan? 
 
1 Brynäs IF 
X Leksand IF 
2 Djurgården IF 
 
 

4. Vi tog upp om ett land som tidigare inte tillät kvinnorna att köra bil och får 
ta körkort nästa år, vilket land? 
 
1 Saudiarabien 
X Qatar 
2 Kuwait 
 
 

5. Hur gammal måste man vara för att ta körkort i Sverige? 
 
1 16 år  
X 18 år  
2 20 år  

 

 

  

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 
 
 
 

mailto:teckensprak@ur.se

