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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 1 DECEMBER 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:  

• Christer Fuglesang 

• Attacken i Egypten 

• Slavhandel i Libyen 

• Sömn - varför sover vi? 

Happ hänt denna vecka:   

• S och MP överens  

• Futsal U18-VM 

• 15-årig flicka med i OS-truppen 

 

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

Slavhandel i Libyen 

Finns det slavar i världen idag? Nej, det är förbjudet enligt FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men nyligen 
avslöjade amerikanska tv-kanalen CNN att det pågår slavhandel i 
Libyen. 

UPPGIFT 1 – Sök fakta 

Titta på vårt inslag och svara på frågorna. 

• Var i Afrika ligger Libyen? 
• Varifrån kommer flyktingarna och vart var de på väg? 
• Hur såldes flyktingarna i Libyen?  
• När förbjöds slavhandeln i Sverige? 
• Hur många slavar skeppades från Afrika till Amerika fram tills det upphörde 

i mitten av 1800-talet? 

 
Svara även på följande frågor. Svar finns på Globalis.se (välj Libyen i fliken 
Länder):  

• Vad heter Libyens huvudstad? 
• Libyen är ett av de första länderna i Afrika. När blev landet självständigt? 
• I 42 år, fram till 2011, styrde en man landet med järnhand, vad heter han? 
• 2012 bildades en regering men situationen idag är mycket kaotisk och det 

råder inbördeskrig i landet. Vad slåss de om? 
• Trots detta har landet en ganska hög levnadsstandard, tack vare vad? 

 

Sömn, varför sover vi? 

Varför sover man egentligen? Det är en av frågorna man får svar på i 
inslaget.   

UPPGIFT 1 – Diskussion 

Diskutera tillsammans med en klasskompis. 

• Hur många timmar sover du varje natt? 
• Är du en natt- eller morgonmänniska? 
• När går du och lägger dig och när går du upp?  
• Tycker du att du sover tillräckligt mycket?  
• Varför tror du att det är viktigt att man sover ordentligt?  
• Hur känns det för dig i kroppen och huvudet om du sover för lite?   
• En undersökning visar att unga sover mindre idag än för trettio år sedan. 

Varför tror du att unga sover mindre idag? 
•  Vad gör det svårt för dig att somna i tid? Vad brukar hjälpa dig att somna  

i tid? 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i veckan kommit överens om ett 
lagförslag. Vad gäller lagförslaget som alla politiker i riksdagen ska rösta 
på? 
 
1 Att ta bort flyttskatten för att lösa bostadskrisen 
X Ensamkommande ska få gå klart gymnasiet och få stanna i Sverige genom 
att skaffa sig ett jobb 
2 Att gymnasiet ska bli obligatoriskt  

 

2. Sverige spelar i U18-VM i futsal. Var spelas turneringen? 
 
1 Thailand 
X Kuwait 
2 Tyskland 
 

3. Mot vilket land vann svenska futsallaget med 13–0?  
 
1 Kuwait 
X Uzbekistan 
2 Indonesien 
 

4. Vilket land kommer att vara värd för vinter-OS i februari 2018? 
 
1 Sydkorea 
X Ryssland 
2 Kanada 
 
 

5. En 15 åriga Jennie-Lee Burmansson blev uttagen och är den yngsta 
deltagare någonsin i en svensk OS-trupp. Vilken sport deltar hon i? 
 
1 Ishockey 
X Slopestyle 
2 Snowboard 

 
 

 

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

