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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 9 mars 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:  

• Östersjöns miljö försämras 

• Fler barn i Pakistan får skolgång 

• Hur ser en bra skolgård ut?  

Happ hänt denna vecka:  

• Oscarsgalan 

• Paralympics 

• Löfven möter Trump 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, 2, 1, X, 1 

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


 

Uppgifter 

 

Östersjön 

I Östersjön är miljön inte så bra. Det största problemet är att havet får för mycket näring som 

bland annat kommer från människans utsläpp från jordbruk, industrier och vägtrafik. 

 
UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Varför är det så viktigt att haven mår bra? Gå ihop 2 och 2 och hitta svaret på frågorna.  

• Hur ska miljön i Östersjön vara för att må bra?  
• Varför är det så viktigt att haven mår bra? Fundera på vilka som behöver haven.   
• Hur kommer östersjön se ut i framtiden om utsläppen fortsätter?  
• Låtsas att du jobbar som miljöminister. Hur skulle du göra hav och sjöar friskare?  
 

Tips! Släng alltid ditt skräp i soptunnan så bidrar du till renare hav! 

 

Pakistan 

I Pakistan finns det väldigt många barn som jobbar istället för att gå i skolan. Trots att 

barnarbete är förbjudet, tvingas över två miljoner barn jobba med tunga och smutsiga jobb.  

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Varför är det inte självklart att alla barn får gå till skolan? Dela in er i grupper och diskutera.  

 Varför tror ni att många barn i fattiga länder jobbar?  
 Hur mycket pengar tror ni dom tjänar?  
 Vad skulle hända om barn tvingades jobba i Sverige? Fundera hur det skulle kännas.  
 Hur och vem skulle kunna göra något åt problemet? Spelar landets politik någon roll?  

 
 

Skolgård 

Just nu pågår en undersökning om Sveriges skolgårdar. Flera myndigheter ska bland annat titta 

på om alla skolor har en egen skolgård, hur stora skolgårdarna är och vad de innehåller.  

 
UPPGIFT – KOLLAGE 

Hur skulle din skolgård se ut om du fick välja? Gör ett kollage som sätts upp i klassrummet.  

➢ Fundera på vad syftet är med en skolgård och vad du tycker om. Vill du ha en mysig gård 

där man leka tillsammans eller en sportig gård med massa aktiviteter? Det är bra om det 
finns både solljus och skugga. Kan du hitta för- och nackdelar med den skolgård du har 

nu? Sist men inte minst, glöm inte att din skolgård ska passa alla på skolan. 

 



 

Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Oscargalan har gått av stapeln i staden Los Angeles, i USA. Filmen "The silent child" vann ett pris, 

men i vilken kategori? 

1 Bästa regi 

X Bästa kortfilm 

2 Bästa dokumentär 

 

2. Den döva femåriga Maisie Sly hade huvudrollen i filmen som är baserad på verkliga händelser. Vilket 

land kommer skådespelerskan från? 

1 England 

X Norge 

2 Finland 

 

3. Paralympics har dragit igång och tävlingarna riktar sig till personer med funktionsvariationer. 

När hölls det allra första Paralympics? 

1 1970 

X 1955 

2 1960 

 

4.  Zebastian Modin, som är blind, är Sveriges stora medaljhopp i tävlingarna. I vilka grenar tävlar 

han? 

1 Längdskidor och skidskytte 

X Snowboard och slopestyle 

2 Curling och backhoppning 

 

5. Sveriges jämställdhetsminister ska sluta på sitt jobb för att istället börja jobba på UN Women. Vad 

heter hon? 

1 Magdalena Andersson 

X Åsa Regnér  

2 Lena Hallengren 

 

6. Statsminister Stefan Löfven har varit på ett viktigt politiskt möte i USA. Vem var det han skulle träffa i 

vita huset?  

1 Donald Trump 

X Barack Obama 

2 Hillary Clinton 



 

 

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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