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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 16 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:  

• Döva förebilder 

• Källkritikens dag 

• Sarah Sjöström 

Happ hänt denna vecka:  

• Keps eller inte?  

• Man dog av nervgift 

• Medalj i Paralympics 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:  

1, X, 1, 2, 2, 1  

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


Uppgifter 

 

Döva förebilder 

En förebild är ofta en person man tycker är väldigt bra. Man kanske lär sig saker eller blir inspirerad 

av den personen. Har man en förebild så är chansen också större att man tror på sig själv.  

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Vem är en bra förebild och var finns dom? Dela in er i grupper och diskutera.   

• Välj en till tre förebilder som ni sedan ska presentera för gruppen. Det kan vara en kompis, 
förälder, historiska personer eller kändisar.   

• Varför har du valt just dom här personerna? Fundera några minuter.  
• Berätta var och en vilka förebilder du valt och varför. Hittade ni likheter eller skillnader?  
• Var det svårt eller lätt att hitta och känna sig likadan som sin förebild? Motivera era svar.  

 

Källkritikens dag 

Den 13 mars var det källkritikens dag och de senaste åren har det pratats mycket om källkritik. 

Källkritik handlar om att man ska förstå att alla bilder och texter har en avsändare och ofta ett syfte.  

 
UPPGIFT – KOLLA KÄLLAN 

Hur vet jag om en hemsida är falsk? Välj ut en nyhet på sociala medier och svara på frågorna.  

 

 

 

 

 
  Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på webben! Lita därför inte på allt du ser.  

 
Sarah Sjöström 

Alice Seyffart från Östervångsskolan älskar att simma och drömmer om att tävla i Deaflympics. I 

programmet fick hon träffa sin förebild Sarah Sjöström som har vunnit många stora tävlingar.  

UPPGIFT – SÖK FAKTA  
Hur mycket vet du om Sarah Sjöström? Använd sökmotorer på internet för att ta reda på mer. 
 

 När är Sarah född?  

 Vad heter hennes simklubb?  

 Hur gammal var hon när hon vann sitt första EM-guld?  

 Vilka simsätt tävlar hon i? 

 Hur många medaljer har Sarah samlat på sig under åren?   

- Är det en myndighet?  
- Ett företag? 
- En privatperson? 

- Vill den informera?  
- Luras? 
- Sälja något? 

- Finns det länkar?  
- Källhänvisningar? 
- Kontaktinformation? 

- Har du jämfört med 
vad du redan vet?   
- andra källor?  

Vem har gjort 
hemsidan? 

Varför är 
hemsidan gjord? 

Hur ser 
webbsidan ut? 

Finns samma information 
på fler ställen?  



Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Många elever vill ha keps på sig i klassrummet, men i flera skolor har det varit förbjudet. Vad har man 

till exempel haft som argument för att inte ha keps?  

1 Man vill kunna se elevernas ansikte 

X Man vill inte ha reklam i skolan 

2 Man vill inte att elever sprider löss 

 

2. Nu verkar det som att fler skolor har börjat tillåta att elever har kepsar i klassrummet. En orsak är att 

kepsar kan hjälpa vissa elever. På vilket sätt?  

1 Kepsen är mjuk att bära 

X Kepsen skärmar av ljus och ljud 

2 Kepsen har fina färger 

 

3. En man i Storbritannien fördes till sjukhus efter att ha blivit förgiftad. Vad tror man är orsaken till att 

någon ville förgifta mannen?  

1 Mannen hade tidigare jobbat som spion 

X Mannen hade varit med i ett kriminellt gäng 

2 Mannen hade förgiftat en annan person 

 

4. Storbritanniens premiärminister Theresa May tror även att ett land ligger bakom attacken med nervgift. 

Vilket land?  

1 USA 

X Kina 

2 Ryssland 

 

5. Sverige har fått en medalj i Paralympics! Det är längdåkaren Zebastian Modin som tog silver i sprinten 

för synskadade. Hur många sekunder från guldet var han?  

1 3,5 sekunder 

X 3 sekunder 

2 2,5 sekunder 

 

6. Första gången Zebastian Modin tävlade i Paralympics var han bara 15 år gammal. Vilken medalj 

kammade han hem den gången?  

1 Bronsmedaljen 

X Silvermedaljen 

2 Guldmedaljen 

 



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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