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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 24 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:  

• Rohingyer i Burma 

• Vulkanutbrott närmar sig 

• Husflytt i Kiruna 

• Köprättigheter 

Happ hänt denna vecka:   

• #Metoo i skolan 

• Children´s Climate Prize 

• Fotbollsgalan 

 

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

Köprättigheter 

Vi har inte så bra koll på våra köprättigheter. En ny 
undersökning visar att 80%  av svenskar inte känner till 
reglerna när vi handlar. Det kan bli dyrt att inte känna till 
reglerna.  

 UPPGIFT 1 – Sök fakta 

Para ihop er två och två och ta reda på följande begrepp som är bra att känna 
till när man handlar. Skriv även om det gäller en fysisk butik eller en nätbutik 
och hur många dagar rättigheterna avser. Ta hjälp av sökmotorer på internet. 
Svara på följande frågor: 

• Vad innebär öppet köp?  
• Vad innebär bytesrätt?  
• Vad innebär ångerrätt? 
• Vad innebär reklamationsrätt? 

 

Svara även på följande frågor: 

• Vad heter myndigheten som ser till att producenter av 
konsumtionsvaror följer vissa regler och lagar?  

• Vad står ARN för och vad är deras uppgift? 

 

 

Vulkanutbrott närmar sig 

En av Islands största vulkaner Öraefajökull kan vara nära ett utbrott. 
Man har upptäckt att vulkanen håller på att vakna och de isländska 
myndigheterna funderar på att evakuera området kring vulkanen. 

  

UPPGIFT – Sök fakta 

Sök fakta med hjälp av sökmotor på internet och svara på frågorna. 

• Rita och skriv förklaringar vad det är som orsakar ett vulkanutbrott? 
• Hur vet man att en vulkan håller på att få ett utbrott? 
• Vad menas med en aktiv vulkan? 
• Hur många aktiva vulkaner finns det på Island? 
• Vad är ”eldringen” för något? Rita en världskarta och markera de 

områden/länder som ringen ligger på.  
• Hur många vulkaner finns det på eldringen och hur många procent av 

dem anses vara aktiva? 

Happ hänt  
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Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Flera hundra elever har berättat om kränkningar och sexuella övergrepp i 
skolan. Detta har fått regeringen att reagera starkt och diskutera 
lagändring. Vad heter Facebookgruppen som historierna berättats i? 
 
1 #metoostudent 
X #metoo i skolan 
2 #tystiklassen 

 

2. Vad heter vår kultur- och demokratisminister? 
 
1 Alice Bah Kuhnke 
X Gustav Fridolin 
2 Åsa Regner 
 

3. Vad heter det internationella priset som delas ut till unga som gör bra saker 
för klimatet?  
 
1 UN Climate Solution Award 
X Children´s Climate Prize 
2 Climate Award for Youth 
 

4. 17-årige Edgar från Tanzania fick priset. Vad gjorde han? 
 
1 Han samlade upp plastpåsar från havet 
X Han satte världsrekord i att panta burkar 
2 Han gjorde byggmaterial av plastpåsar och sand 
 
 

5. Vem vann diamantbollen på Fotbollsgalan? 
 
1 Kosovare Asllani 
X Nilla Fischer 
2 Caroline Seger 

 
 

6. Andreas Granqvist vann guldbollen. Tidigare har Zlatan vunnit priset flera 
gånger i rad, hur många gånger? 
 
1 7 gånger i rad 
X 11 gånger i rad 
2 10 gånger i rad 
 

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

