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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 2 februari 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:  

• Basketlag i Saudiarabien 

• Rättegång mot Akilov 

• Fler väljer vegetariskt 

Happ hänt denna vecka:  
• Ny rikspolischef 

• Silver i handboll 

• Bomb i Afghanistan  

 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/


   
 

   
 

2, 1, 1, X, 1, X 

Uppgifter 
 

Basketlag i Saudiarabien 

I Saudiarabien har ett basketlag som heter Jeddah United skrivit historia. För detta är nämligen 

Saudiarabiens första basketlag för tjejer.  

UPPGIFT – DISKUSSION 

Varför har det bara varit ok för killar att tävla i sport i Saudiarabien? Vad har religion med sport 

att göra och hur ser det ut med bilkörningen i landet? Dela in er i grupper och diskutera. 

Fundera också på hur ni själva skulle reagera om det var ombytta roller och detta gällde Sverige. 

Skulle det vara någon skillnad om det istället var förbud för killar att sporta?  

 

 

Rättegång mot Akilof 

Den 7:e april förra året ska Rakhmat Akilov ha kört på flera människor i Stockholm. Nu väntar 

han på en rättegång där hans straff ska bestämmas. 

UPPGIFT – AVSLUTA MENINGEN 

Men vad är egentligen en rättegång? Fyll i luckorna så meningarna blir kompletta.  

• Personen som man tror har gjort ett brott kallas _______ 

• Platsen där man har en rättegång heter _______ 

• _______ kallas de personer som såg när brottet begicks och berättar vad de vet. 

• Personen som man tror har blivit utsatt för ett brott kallas _______ 

• I en rättegång beslutar man om en person är _______ eller inte.  

 

Tips! På hemsidan www.domstol.se kan man se filmer och animationer på rättegångar.  

 

 

Fler väljer vegetariskt 

En ny undersökning från SIFO visar att fler människor i Sverige äter vegetariskt. Hälften säger 

att de äter mer vegetarisk mat eftersom de tänker på miljön. 

UPPGIFT 2 – RECEPT 

Vilket är din bästa vegorätt? Skriv ner ditt recept och skapa en kokbok tillsammans i klassen! 

• Ta reda på vad din maträtt innehåller. 

• Skriv ingredienser och instruktioner tydligt på ett papper. 

• Rita eller klipp ut en bild som föreställer maträtten och sätt fast ovanför texten. 

• Varför tycker du om just den här maträtten? Motivera varför den är miljövänlig. 

• Byt recept med varandra så kanske du hittar en ny vegetarisk favorit! 

 

 

http://www.domstol.se/


   
 

   
 

Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Rikspolischefen Dan Eliasson, alltså han som är chef över polisen, ska byta jobb. Hur länge har han 

varit rikspolischef?  

1 5 år 

X 10 år 

2 2 år 

 

2. Anders Thornberg, som nu ska bli ny rikspolischef, jobbade tidigare på SÄPO. Vad står den 

förkortningen för? 

1 Säkerhetspolisen 

X Säkerhetsposten 

2 Säkerhetspoolen 

 

3. Det har gått så bra för herrlandslaget i EM att de tog sig ända till final. När var sista gången Sverige 

spelade en EM final i handboll? 

1 2002 

X 2004 

2 2006 

 

4. Trots att det inte blev EM-guld för herrarna, fick den svenska spelaren Jim Gottfridsson en annan fin 

utmärkelse. Vilken då? 
 

1 EM:s mest vältränade spelare 

X EM:s mest värdefulla spelare 

2 EM:s mest välvårdade spelare  

 

5. I lördags sprängdes en kraftig bomb i staden Kabul och detta är värsta terrordådet sedan maj förra året. 

I vilket land ligger Kabul?  

1 Afghanistan 

X Turkmenistan 

2 Pakistan 

 

6. Bomben sprängdes bara 400 meter från den svenska ambassaden och hade gömts i ett fordon. Vilket 

fordon var det?  

1 En polisbil 

X En ambulans 

2 En brandbil 

 



   
 

   
 

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

