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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 10 NOVEMBER 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 Texas 

• Skatteparadis 

• Dövstudie i Leksand 

Happ hänt denna vecka:   

• Smog i New Delhi 

• Sarah Sjöström fick pris 

• Julhandeln 
 
 

 

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

 

Masskjutningen i Texas 

I USA har det varit en till masskjutning. Den här gången i en liten stad i 
södra Texas som heter Sutherland Springs. En man gick in i en kyrka 
och sköt omkring sig. Många människor skadades och över 20 personer 
dog. 

 

UPPGIFT – Sök fakta 

Jobba två och två och ta reda på mer om Texas: 

• Vad heter Texas huvudstad? Det är statens fjärde största stad. Vilka är 
de tre största städerna i Texas? Vad är de kända för? 

• Rita av Texas flagga.  
• Texas kallas ibland för ”The Lone Star State” – den ensamma 

stjärnans stat. Varför då? Det har att göra med statens historia. 
• Texas är en stor stat, den näst största i USA och till ytan större än 

Frankrike eller nästan två gången Tysklands area.  Vilka är USA:s fem 
största stater? 

• Var ligger Texas och vad gränsar staten till? 
• Texas var på den gamla tiden en del av det som kallades ”vilda 

västern.” I början på 1800-talet fanns inga stater väster om floden 
Mississippi. Hundratusentals människor tog sig dit för att bosätta sig. 
Det finns många historier om den här tiden i böcker och filmer, men 
mycket är förstås påhittat. Vad kan ni hitta för fakta om vilda västern? 
Vad finns det för myter och legender? 

• I USA har man fria vapenlagar jämfört med till exempel Sverige. Det 
står till och med i USA:s konstitution (grundlag) att det är en rättighet 
att få ha vapen för att kunna skydda sig. Det pratas mycket om det här 
efter alla masskjutningar. En del vill att det ska bli strängare lagar, 
medan andra tycker precis tvärtom. Vilka argument för och emot kan 
ni hitta på nätet? Vad tycker ni själva? Varför tror ni att så många vill 
behålla vapenlagarna som de är i USA? Diskutera i klassen! 
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Dövstudie i Leksand 

I Leksand i Dalarna har man under höstlovet satt igång en dövstudie för 
unga döva. Där har man fått lära sig om audism och deaf gain och 
diskuterat hur det är att vara döv. Det finns mycket fördomar om 
dövhet som bottnar i okunskap. I själva verket finns det ju mängder av 
fördelar med att vara döv.  
 

UPPGIFT – Diskussion 

Kolla på inslaget och diskutera tillsammans i klassen. 

• I inslaget pratar de om audism. Vad är det för något? Har ni själva upplevt 
audism? Hur kan man göra när sådana situationer uppstår?  

• Deaf gain är ett engelskt uttryck som vrider om synen på dövhet. Man 
säger deaf gain istället för hearing loss. Alltså fokuserar man på det man 
vinner på med att vara döv istället för att se på det som att man förlorat 
hörseln. Varför är det viktigt? Hur påverkar sättet att prata om dövhet 
synen på döva? Vilka förändringar vill ni se i samhället för att öka 
kunskapen kring dövhet? 

• Ge exempel på deaf gain, alltså fördelar med att vara döv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 
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1. Indiens huvudstad har sämst luft i världen. Vad heter huvudstaden? 
 
1 Mumbai 
X New Delhi 
2 Jaipur 

 

2. Fem miljoner barn fick stanna hemma från skolan för att hålla sig undan 
smogen. Vad är smog? 
 
1 CIgarettrök 
X Dimma 
2 Giftig rök och avgaser 

 
 

3. Vad heter hon som vunnit priset för Europas bästa kvinnliga idrottare 
2017? 
 
1 Jenny Rissveds 
X Sarah Sjöström  
2 Sanna Kallur 
 
 

4. Vad ger Naturskyddsföreningen för tips på hur man kan vara mer 
miljövänlig när man julhandlar? 
 
1 Köp bara nya saker 
X Handla julklappar på rea 
2 Var kreativ och gör julklapparna själv 
 
 

5. Hur mycket pengar beräknas vi svenskar lägga på julklappar och julmat i 
år? 
 
1 78,5 miljarder kronor 
X 78,5 miljoner kronor 
2 7,85 miljarder kronor 

 

 

  

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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