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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 15 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:  

• Jerusalem 

• #tystiklassen – utvalda berättelser på teckenspråk 

• Årskrönika  

Happ hänt denna vecka:   

• Vidare till EM 

• Attack mot synagoga 

• Nobelfesten 
 

 

Rätt svar på Årskrönikan – nutidsorientering:   
 
2, X, 1, X, 1, X, 2, X, 1, X, X 1, 2 
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Diskussionsfrågor 
 

 

Jerusalem 

Jerusalem är en speciell stad eftersom två länder har staden som 
huvudstad. Staden är den heligaste staden inom judendomen och har 
även stor betydelse för kristendomen och islam. 

 

UPPGIFT – Sök fakta och diskutera i klassen 

Var och en söker fakta 

• Vilket land delar tillsammans med Israel att ha Jerusalem som huvudstad? 
• Alla länders ambassader ska vara i landets huvudstad men så är det inte i 

Israel. Vilka är det som har bestämt att ambassaderna inte ska vara i 
Jerusalem? Var finns ambassaderna istället? 

• När grundades staden? Från då fram till idag har staden Jerusalem upplevt 
många historiska händelser. Välj en och läs på om den historiska händelsen.  

 

Diskutera i klassen 

• Berätta för alla om de historiska händelserna i Jerusalem som ni har läst på 
om.  

• Varför tror ni att FN och FN-staterna inte accepterar Jerusalem som Israels 
huvudstad?  

• Varför tror ni att många är upprörda över USA:s president Donald Trumps 
beslut att godkänna Jerusalem som huvudstad och placera deras ambassad 
där?  
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Årskrönikan 

Nu närmar sig året 2017 sitt slut. Minns du vad som har hänt under 
året? Vi bjuder på en nutidsorientering med tretton frågor som har hänt 
under 2017 varav de tre sista frågorna är från veckans "Happ hänt". 

 

1. 1 januari lämnade Ban Ki-moon över sitt uppdrag som FN:s generalsekreterare till 
en portugis, vad heter han?  
 
1 Vasco da Gama 
X Eusébio da Silva Ferriera 
2 António Guterres 
 

2. Samma dag som svenska befolkningen nådde 10 miljoner tillträdde Donald Trump 
som USA:s president efter Barack Obama. Vilket datum var det? 
 
1 8 mars 
X 20 januari 
2 22 maj 
 

3. Vilket damlandslag vann EM i fotboll på hemmaplan? 
 
1 Nederländerna 
X Danmark 
2 Tyskland 
 

4. Emmanuel Macron blev vald till president efter att ha vunnit valet över Marine Le 
Pen. I vilket land är han president? 
 
1 Belgien 
X Frankrike 
2 Kanada 
 

5. Donald Trumps administration valde att ställa USA utanför avtalet som världens 
länder ska följa för att motverka klimatförändringar. Vad kallas avtalet? 
 
1 Parisavtalet 
X Madridavtalet 
2 Tokyoavtalet 
 

6. 12 maj infekterades över 230 000 datorer i 150 länder. Vad heter virusprogrammet 
som orsakade den största hackerattacken genom tiderna? 
 
1 Creeper 
X WannaCry 
2 Heartblead 
 

7. Terrorattacker med transportfordon som vapen har skett några gånger under året. 
Bland annat på på Drottninggatan i Sverige och i Barcelona på deras motsvarande 
paradgata, vad heter gatan? 
 
1 La Gambla 
X La Barca 
2 La Rambla 
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8. 1 oktober fick Moderaterna en ny partiledare som tog över efter Anna Kinberg 
Batra. Vad heter den nye partiledaren? 
 
1 Anders Borg 
X Ulf Kristensson 
2 Carl Bildt 
 

9. Vår programledare Nabil Tebibel som nyligen slutat på Lilla Aktuellt Teckenspråk 
avgjorde i höstas EM-kvalmatchen på hemmaplan genom att göra matchens enda 
mål, mot vilka mötte Sverige? 
 
1 Kroatien 
X Grekland 
2 Polen 
 

10. Finland firade nyligen 100 år av självständighet på självständighetsdagen som också 
är deras nationaldag. Vilken dag är det? 
 
1 3 december 
X 6 december 
2 9 december 

 

Från veckans happ hänt  

11. I helgen spelade svenska damlandslaget i futsal i Spanien och blev klara för en 
turnering i Finland nästa år. Vilken turnering ska de spela nästa år? 

 

1 VM 
X EM 
2 Deaflympic 

 

12. 10 december varje år hålls Nobelmiddagen i Stockholm. Var hålls den? 
 

1 Stadshuset 
X Globen 
2 Kulturhuset 

 
13. Nyligen kastade flera personer brinnande föremål mot en synagoga i Göteborg. Vad 

är en synagoga? 
 
1 En religiös byggnad inom islam 
X En religiös byggnad inom kristendomen 
2 En religiös byggnad inom judendomen 

 

 

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

