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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 17 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:  

• Förslag om att Birgittaskolan flyttas 

• Bajsvatten 

• Jordbävning i Iran och Irak 

Happ hänt denna vecka:   

• Sverige till VM! 

• Handbojor till SVT 

• Vita älgen 

 

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

Birgittaskolan flyttas? 

Det har lagts fram ett förslag om att Birgittaskolan ska flyttas och slås 
ihop med 4 andra skolor. Elevrådet gillar inte förslaget, de anser att 
flytten kan påverka elevernas dövidentitet och kultur. 
 

UPPGIFT 1 – Debatt 

Dela upp er i två grupper. Ena gruppen ska vara positiv till att en dövskola slås ihop 
med en hörande skola och den andra gruppen ska vara negativ till en sådant förslag. 
Ordna sedan en debatt i klassen där läraren leder debatten och bestämmer vem som 
har ordet. Diskutera sedan om vilken grupp ni tycker vann debatten. 

 

UPPGIFT 2 – Insändare 

Skriv en insändare om en dövskola som slås ihop med en hörande skola. Tänk 
att insändaren ska publiceras i en tidning. 

 

Jordbävning i Iran och Irak 

Både Iran och Irak drabbades av en kraftig jordbävning. Visste ni att 
under varje minut sker två jordbävningar eller jordskalv någonstans på 
jorden? Det blir ungefär 850 000 skalv per år. De allra flesta är tack och 
lov inte så kraftiga som den som nyligen drabbade Iran och Irak.  

  

UPPGIFT – Teaterpjäs och Visual Vernacular  

Dela in er i två grupper, välj en eller båda alternativen. 

Teaterpjäs 

Fundera tillsammans på vad man ska göra om man befinner sig på en plats där en 
jordbävning inträffar. Föreställ er sedan att ni är på semester och marken plötsligt 
börjar skaka och öva in en pjäs som ska handla om hur man ska agera om det blir 
jordbävning. Spela upp pjäsen för klassen. 

 

Visual Vernacular  
Visual Vernacular är en teaterkonst där man gör olika uttryck på varierande sätt i en 
berättelse. Aktören formar en berättelse med hjälp av kroppsrörelser, ansiktsuttryck, 
tecken och gester. 

Skapa en berättelse om jordbävning. Använd sådant som visualiserar plattor, 
sprickor, ras och skakningar. En eller flera i gruppen spelar upp berättelsen för 
klassen. 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, delar ut ett pris varje år. Priset 
innebär kritik mot någon organisation eller liknande. Vad heter priset? 
 
1 Tummen ner 
X Järnöron 
2 Handbojor 

 

2. Vilka fick priset av SDUF i år? 
 
1 UR 
X SVT 
2 SVT Teckenspråk  
 

3. Svenska herrlandslaget slog ut Italien och får åka till VM i Ryssland, tack 
vare målet på hemmaplan. Vem gjorde målet? 
 
1 Emil Forsberg 
X Jakob Johansson 
2 Marcus Berg 
 
 
 

4. Returmatchen mot Italien spelades i Milano på en välkänd arena med över 
80 000 platser. Vad heter arenan? 
 
1 San Siro 
X Camp Nou 
2 Wembley 

 
 

5. Var i Sverige finns den numera världskända vita älgen? 
 
1 Dalarna 
X Värmland 
2 Norrland 

 
 

 

  

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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