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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 23 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 och repriseras lördagar 13.15 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:  

• Ny rapport om barn i krig  

• Besök på dövskola i São Paulo 

• Vad är en karneval? 

Happ hänt denna vecka:  

• Ny forskning om ADHD 

• Kriget i Syrien 

• OS så här långt  

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, 1, 2, X, 2 

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


Uppgifter 

 

Ny rapport om barn i krig 

En ny rapport visar att 1 av 6 barn i världen lever nära ett krig idag. FN säger att det borde vara 

självklart att alla barn skyddas från krig och att ingen ska behöva vara rädd. 

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Har du koll på vad Förenta Nationerna är och vad de gör? Dela in er i grupper och diskutera.  

 Hur många länder är med i FN? Diskutera varför ni tror att inte alla länder är med.  
 Varför och när grundades FN? Kan ni se några samband med hur samhället såg ut då? 
 Vad är en FN-konvention?  
 Tror ni det är svårt eller lätt att skapa fred på jorden? Motivera era svar! 

 
Tips! När ni använder sökmotorer på nätet, kom ihåg att vara källkritiska! 

 

Besök på dövskola i São Paulo 

I São Paulo finns det totalt sex dövskolor. En av dom är Rio Branco CES som vi har besökt.              

Eleverna där lär sig både portugisiska och brasilianskt teckenspråk, även kallat LIBRAS. 

 
UPPGIFT – TECKENLEK 

Nu är det dags att lära sig några tecken på LIBRAS! Titta först på inslaget och öva.  

➢ Läraren väljer sedan ut tecken som skrivs upp på lappar i par. Lapparna blandas, alla tar 

en varsin lapp och ställer sig i en blandad grupp. När läraren säger "börja!" gäller det att 

teckna det som står på lappen, leta efter den som har samma tecken på sin lapp och sätta 

sig ner. När alla hittat sin kompis är leken slut och man kan byta lappar.   

 

 

Vad är en karneval?  

I Brasilien är det varje år karneval runtom i landet och karnevalen pågår i flera dagar. Det är en 

riktig folkfest med musik, parader och utklädda människor som dansar samba på gatorna. 

 
UPPGIFT – EGEN KARNEVAL 

Ta reda på mer om karnevaler och ordna en egen karneval på skolan! Här är några tips.  

• Tillverka eller låna dräkter i en färg du tycker om. Eller varför inte ha ett tema?  
• Skapa egna dekorationer, tex.  vimplar eller ljuslyktor som ni dekorerar skolan med.  
• Dela in er i grupper och eller hitta på en rolig lek eller dans.  
• Gå en parad genom skolans korridorer och avsluta med fest i matsalen.  
• Glöm inte fixa karnevalsmat eller snacks. Bjud gärna in föräldrar och vänner! 

 
 



Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Många i Sverige och i världen har en diagnos då man till exempel har svårt att sitta stilla, 

koncentrera sig, och ta det lugnt. Vad heter diagnosen?  

1 Autism 

X ADHD 

2 OCD 

 

2. I ny forskning från USA visade man en Star Wars-film och en mattevideo för barn med ADHD. Vad 

upptäckte man att barnen bara gjorde under mattevideon? 

1 De rörde sig jättemycket 

X De gick ifrån datorn 

2 De ville ha godis 

 

3. Kriget i Syrien fortsätter och den senaste tiden har det skett flera hemska attacker. Hur länge har 

det varit krig i Syrien? 

1 7 år 

X 9 år 

2 11 år 

 

4. FN försöker få attackerna att sluta så att dom kan åka dit och att ge människor mat och medicin. 

Hur många människor bor i det krigsdrabbade området?  

1 300 000 människor 

X 350 000 människor 

2 400 000 människor  

 

5. Det blev ingen guldmedalj för Sverige i stafett-tävlingen i längdskidor. Herrarna lyckades inte få 

upp farten för att skidorna var felvallade. Vilken plats hamnade svenska landslaget på?  

1 Sjunde plats  

X Femte plats 

2 Sjätte plats  

 

6. I sprintstafetten var det svenska damlandslaget bara en tåspets från att vinna guld. Vem var det 

som åkte sista sträckan fram till mål?  

1 Charlotta Kalla 

X Hanna Falk 

2 Stina Nilsson 

 



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￼ 
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