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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 13 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:  

• EDYC talangshow 

• UNHCR:s rapport 

• Idrottprotester i USA 

Happ hänt denna vecka:   

• DCL U21  

• Sverige till VM-playoff 

• Skogsbrand i Kalifornien 
 

 

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

 

UNHCR 

UNCHR berättar i en ny rapport att det är många barn som är på flykt 
som inte går i skolan. De vädjar nu till rika länder om pengar och hjälp 
med utbildning för barn som är på flykt. 

 

UPPGIFT – Söka fakta och diskutera 

 

På UNHCR:s hemsida (www.sverigeforunhcr.se/unhcrs-arbete) kan du läsa om 
deras arbete och fakta om olika kriser som sker runt om i världen idag.  

Välj en av de krisdrabbade länderna och sammanfatta deras situation och vad 
UNCHR gör där. Berätta sedan för klassen.  
Diskutera efteråt om UNHCR:s arbete i de områden de befinner sig. Är det 
några av dessa länder som bör få mer hjälp? Vilka av kriserna upplever ni 
vara mest akuta? Något land som har fått tillräckligt med hjälp?   

 

• Syrien 
• Irak 
• Afghanistan 
• Rohingyer i Burma 
• Jemen 
• Sydsudan 
• Nigeria 
• Centralafrikanska republiken 
• Malawi 
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EDYC Talangshow 

EDYC, European Deaf Youth Capitol sker vartannat år i olika städer i 
Europa och i år var det Stockholms tur. SDUR ordnade då en stor 
talangshow med 31 talanger som uppträdde. Talangerna kom från hela 
Europa men tyvärr deltog ingen från Sverige.   

UPPGIFT – Pantomim-lek 

Två lag tävlar i talesätt-charader. En person ur laget får en lapp med en 
mening och ska med hjälp av gester få lagkamraterna att gissa vilken 
meningen är.  

Den tävlande har maximalt 2 minuter på sig. Om eleverna vill tävla: Den 
tävlande som på kortast tid lyckas förklara talesättet med gester vinner. 
Teckenspråk är förbjudet - maxtid ges till den som råkar använda 
teckenspråk.  

Diskutera gärna efter varje omgång om vad talesättet betyder. 

 

 

Charader med talesätt 

Ingen rök utan eld. 

Göra höna av en fjäder 

Tänk först och tala sedan 

Smågrytor har också öron 

Kasta inte sten i glashus 

Öga för öga och tand för tand 

Som man bäddar får man ligga 

Lika barn leka barn 

Köpa grisen i säcken 

När katten är borta dansar råttorna på bordet 

Små grytor har också öron 

Allt är inte guld som glimmar 

Alla känner apan, apan känner ingen 

Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något 

Gammal kärlek rostar aldrig 

Kärt barn har många namn 

Väck inte den björn som sover 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. DCL Deaf Champions League U21 spelades i Italien. I vilken stad? 
 
1 Turin 
X Milano 
2 Rom 

 
 

2. Vart kommer IK Surd ifrån? 
 
1 Härnösand 
X Malmö 
2 Göteborg 

 
 

3. Sverige förlorade sista VM-kvalmatchen mot Nederländerna med 0–2, vem 
gjorde de två målen?  
 
1 Arjen Robben 
X Memphis Dempay 
2 Wesley Sneijder 
 
 

4. Vart kommer VM i fotboll spelas nästa år? 
 
1 Qatar 
X Brasilien 
2 Ryssland 
 
 

5. I vilken delstat i USA har problem med stora bränder? 
 
1 Arizona 
X Kalifornien 
2 Florida 

 

 

  

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
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