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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 23 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:  

• Valet i Ryssland 

• Jorden blir varmare 

• Snapstreaks 

Happ hänt denna vecka:  

• Styrketräning bra för barn 

• Skandalen med Cambridge Analytica 

• Alva och Simon tävlar i EM 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

2, 1, 2, 1, X, X 

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


Uppgifter 

 

Valet i Ryssland  

Under valet i Ryssland valdes Vladimir Putin, en av världens mäktigaste personer, till president. Men 

Ryssland beskrivs ibland som odemokratiskt och att folket egentligen inte är fria och får bestämma.  

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Vad avgör om ett land är demokratiskt eller inte? Diskutera i gruppen och berätta sen i helklass.  

• Vad betyder demokrati? Finns det olika nivåer av demokrati?  
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med demokrati?  
• Vilka länder ligger först/sist på listan demokrati-index? Varför tror ni att det är så?  
• Titta på kartan över länderna som finns med på listan? Ser ni några samband mellan dessa? 

 

 

Jorden blir varmare  

En ny undersökning visar att Sveriges medeltemperatur har höjts med en grad på 100 år. Detta 
kanske inte låter så farligt, men det påverkar faktiskt vårt väder ganska mycket. 

 
UPPGIFT – INSÄNDARE 

➢ Skriv en insändare som du tänker dig ska publiceras i en tidning. Beskriv situationen som den 

ser ut idag. Varför blir vår jord varmare? Hur hänger det ihop med människors sätt att leva? 

Berätta vilka problem som uppstår när jorden blir varmare. Vad händer i naturen, med 

djuren och oss människor? Motivera vad du tror är lösningen på problemet. Hur kan man 

göra för att jordens temperatur inte ska stiga? Vem ska ta ansvar?  

 
 
 

Snapstreaks 

På Snapchat kan man ha så kallade Snapstreaks, vilket betyder att du och din vän har snappat 

varandra inom 24 timmar i mer än tre dagar i rad. Detta aktiveras hjärnans belöningssystem! 

 
UPPGIFT – MINDMAP 

Hur fungerar hjärnans belöningssystem? Dela in er i grupper och gör en mindmap.  

 Dela in er i grupper och ta reda på de olika delar som finns i hjärnan och vilka som aktiveras 

vid en belöning. Är det svårt att förstå kan man ta hjälp av en lärare.  

 Rita en hjärna på mitten av pappret och gör bubblor runtom. I varje bubbla skriver du upp de 

olika delarna i hjärnan. Färglägg gärna så det blir tydligt att skilja på dom.  

 Dra sedan streck till de delar som används när man får belöningar. Presentera för klassen 

vad ni kom fram till och berätta era egna åsikter och erfarenheter av belöningar.  

Kom ihåg! I en insändare har DU 

har chans att påverka och skriva 

om det DU tycker är viktigt! 



Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Förr har forskarna sagt att styrketräning för barn och unga var dåligt. Hur länge skulle man vänta innan 

man fick börja med styrketräning?  

1 Tills man fyllt 18 år 

X Tills man fyllt 15 år 

2 Tills man vuxit färdigt 

 

2. Eftersom barn och unga rör sig allt mindre har det blivit viktigare med styrketräning. Hur många 

timmars svettig träning i veckan rekommenderas?  

1 3 

X 6 

2 5 

 

3. År 2014 fick företaget Cambridge Analytica tag få personlig information från 50 miljoner 

Facebookanvändare. Vad hade användarna gjort?  

1 Delat en artikel 

X Uppdaterat flödet 

2 Gjort ett test 

 

4. Informationen användes sedan för att försöka påverka folk på Facebook att rösta på Donald 

Trump i det amerikanska presidentvalet. Vad kan Facebook tvingas göra nu?  

1 Böta 

X Lägga ner  

2 Byta VD 

 

5. Simon Sharapo och Alva Kojic är båda 16 år gamla och debutanter i EM i Gomel, Vitryssland. Vad 

tävlar de i för sport?  

1 Simning 

X Friidrott  

2 Fotboll 

 

6. Båda tävlarna har gjort bra ifrån sig, men i grenen löpning har det varit problem vid starten. Vad 

är det som inte har fungerat?  

1 Kläderna 

X Sensorerna  

2 Löpbanan 



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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