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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 19 jan 2018 
 
 

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 uppgifter 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 sociala medier. 
 

 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

• Jämställdhet 

• Demonstrationer i Tunisien 

• Sammanfattning från julen 

 

Happ hänt denna vecka:  

• Idrottsgalan 

• Birgittaskolan tränar 

• Nordkorea med i OS 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, 2, 2, 1, X 
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Uppgifter 
 

Demonstrationer i Tunisien 

Den senaste veckan har det varit demonstrationer på flera platser i 

landet Tunisien. Protesterna har pågått i flera dagar och handlar om att 

folket är missnöjda med skatter som höjts och att mat och medicin blivit 

dyrare.  

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Vad är egentligen en demonstration? Jobba två och två för att hitta svaren på 

frågorna. Vid behov använd sökmotorer på nätet. Kom ihåg att vara 
källkritisk! 

1. Vad en demonstration? 

2. Hur kan en demonstration se ut?  

3. Får man ordna en demonstration var som helst?  

4. Vilken demonstration skulle du vilja delta i om du fick välja att 
protestera för eller emot något? 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter 

att leva sina liv. Eleverna i veckans program tycker jämställdhet är bra 

och att det ska vara rättvist för alla. Tyvärr är det inte så idag och 

många bl.a tjejer,killar och transpersoner  behandlas orättvist.  

 

 

UPPGIFT – INSÄNDARE 

Har du varit med när någon blivit orättvist behandlad? Är det jämställt på din 

skola? Fundera på situationer du varit med om där det blivit problem för att 

det inte varit jämställt. Vad skulle du vilja förändra och göra mer rättvist?  

Välj en situation och skriv en insändare som du tänker ska publiceras i en 

tidning. Här kommer några tips för hur man skriver en insändare: 

• Beskriv situationen enkelt och tydligt. 

• Skriv varför det var ett problem. 

• Förklara hur du tycker att problemet ska lösas 

• Skriv en rubrik till din insändare 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Idrottsgalan tar plats i globen, Stockholm varje år. Där delas det ut många fina priser 

varav ett kallas för folkets pris. Men vad är det riktiga namnet på priset?  

1 Bellmanpriset 

X Jerringpriset 

2 Polarpriset  

 

2. Folkets pris vanns av Peder Fredricson som har tävlat på elitnivå i både fälttävlan 

och banhoppning. Hur gammal var han när han tävlade i OS första gången?  

1 20 år 

X 18 år 

2 19 år 

 

3.  Birgittaskolan körde i våras igång med träning på lektionstid. Syftet var bland annat 

att elever skulle få bättre kondition. Vilken typ av träning var det?  

1 Löpträning 

X Styrketräning 

2 Pulsträning 

 

4. Denna träning kunde bestå av intervallträning, lekar eller konditionsbanor på 30-40 

minuter. Men hur ofta fick eleverna träna?  

1 2 gånger om dagen  

X Bara fredagar 

2 Varje dag 

 

5. Snart börjar vinter OS i Sydkorea. Men ett av de länder som ska delta har länge haft 

dålig relation med Sydkorea. Vilket?  

1 Nordkorea 

X Kina 

2 Japan 

 

6. Vinter OS 2018 kommer innehålla totalt 102 grenar i 15 sporter. Vilken av följande 

sporter kommer inte vara med? 

1 Backhoppning 

X Simning 

2 Curling 
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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

