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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 6 OKTOBER 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:  

• Masskjutningen i Las Vegas 

• Nazistdemonstration 

• Teckenspråk i skolan 

Happ hänt denna vecka:   

• Katalonien 

• EM-kval Sverige-Kroatien 

• Nobelpriset 
 

 

 

Diskussionsfrågor 
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Nazistdemonstration 

I Göteborg i lördags demonstrerade NMR, nordiska motståndsrörelsen. 
Det är en nordisk  nazistisk grupp där många medlemmar har åsikter 
som strider mot grundläggande demokratiska värderingar  och 
mänskliga rättigheter. 

UPPGIFT – Faktauppgift 

Jobba två och två och välj en valfri mänsklig rättighet (finns på 
www.manskligarattigheter.se). Sammanfatta informationen och presentera 
för klassen. OBS! se till att grupperna inte väljer samma rättighet.  

 

Masskjutningen i Las Vegas 

Dådet i Las Vegas- är den dödligaste masskjutningen hittills i USA i 
modern tid. Las Vegas är ett populärt resmål för shopping, giftermål och 
underhållning.  

UPPGIFT – Geografi 

Jobba två och två och ta reda på mer om staden Las Vegas. Ta hjälp av 
sökmotorer på internet, geografiböcker och en karta. Sök till exempel svar på 
följande frågor: 

• I vilken delstat ligger Las Vegas? 
• Masskjutningen skedde på gatan Las Vegas Boulevard South med flera av 

världens största hotell. Vad kallas den delen av gatan? 
• Fem mil bort ligger en 222 meter hög damm, vad heter den? 

• Las Vegas är till ytan nästan lika stor som Stockholm, hur många bor i Las 
Vegas? 

• Staden har fem delstater som grannar. Vilka är de fem delstaterna? 

• Las Vegas ligger på en av USA:s största öknar. Vad heter öknen? 

• Vad heter delstatens huvudstad?  

 

 

 

 

Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Vad heter den största staden i Katalonien? 
 
1 Madrid 
X Giron 
2 Barcelona 

 

http://www.manskligarattigheter/
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2. Vart ligger Katalonien? 
 
1 Nordöstra Spanien 
X Sydvästra Spanien 
2 Östra Spanien 

 
 

3. Döva fotbollslandslaget slog Kroatien med 1–0 i EM-kvalet, Vem gjorde 
målet?  
 
1 Vår programledare Nabil Tebibel 
X Adam Neverland 
2 Romel Belcher 
 

  

 

  

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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