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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 6 april 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:  

• Plast i haven 

• Hundar stoppar tjuvjägare 

• Vårtecken 

Happ hänt denna vecka:  

• Ett år sen terrorattack 

• Döv polis i Texas 

• Allsvenskan/golf 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, X, 2, 1, X 

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


Uppgifter 

 

Plast i haven 

Varje år slängs flera miljoner ton skräp i haven, det mesta av det är plast. Vi människor kastar, tappar 

eller via vårt avloppsvatten gör så att plast hamnar i våra hav vilket leder till stor skada.  

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Vad kan vi göra för att minska avfallet i havet? Dela in er tre och tre och diskutera.   

• Vad händer med plasten som hamnar i haven? Kan det brytas ned? 
• Var finns plast någonstans i hemmet? Fundera på hur mycket ni använder varje dag.  
• Finns det andra material man kan använda istället för plast? Ge exempel.  
• Om ni skulle få människor att sluta kasta skräp i havet, hur skulle ni göra?  

 

Hundar stoppar tjuvjägare 

I Kenya har man problem med tjuvjägare som jagar och dödar djur olagligt för att tjäna pengar. Men 

tack vare hundar kan man nu hitta och avslöja tjuvjägare! 

 
UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Hur gör sökhundarna för att hitta tjuvjägare? Kom ihåg att vara källkritisk när du söker på nätet! 

1. Förklara vad en sökhund är och inom vilka områden den kan göra nytta. Sökhundar går på 

speciella skolor men vad lär dom sig där? Kan alla hundar lära sig det som krävs?  

2. Beskriv hur hundarnas luktsinne fungerar. Är det likadant som människans? Vilka för- och 

nackdelar finns med att använda en sökhund? Tror du att sökhundar finns kvar i framtiden?   

 

Vårtecken 

Nu börjar det bli ljusare, varmare och soligare ute! Vår i Sverige händer någon gång mellan mars och 

maj och markerar övergången från vinter till sommar.  

 
UPPGIFT – SKRIV EN DIKT 

Men vad händer i naturen när våren är här? Skriv en dikt om våren och ta hjälp av tipsen nedan.   

 Skriv ner alla tankar och känslor som dyker upp när du tänker på våren. Gör det först med 

vanliga meningar och ord.   

 Hitta synonymer till de ord du skrivit ned och försök beskriva känslan på flera olika sätt 

istället för att bara skriva "jag är glad".  

 En dikt ska vara kort men samtidigt full av dina känslor. Läs gärna andras dikter och få 

inspiration om du kört fast och inte hittar en bra formulering.  

Tips! Översätt dikten till teckenspråk och ha en poesiafton i klassen där ni visar upp era dikter för 

föräldrar och vänner! 

Vet du hur lång 

nedbrytningstid 

en har 

mobiltelefon har?   

 



Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Den 7 april var det exakt ett år sedan en lastbil körde med full fart nedför en gata i centrala Stockholm. 

Vad heter gatan?  

1 Regeringsgatan  

X Drottninggatan 

2 Vasagatan 

 

2. Det är viktigt att samhället, trots såna här hemska händelser, fortsätter vara öppet och fritt. Vad gjorde 

regeringen för att bland annat hedra dom som dog i attacken?  

1 En manifestation 

X En minnesgala 

2 En demonstration  

 

3. Historia har skrivits i delstaten Texas som ligger i USA! En kvinna som heter Erica Trevino blev 

den första kvinnliga döva personen att anställas som... ja, vadå?  

1 Brandman 

X Polis 

2 Läkare 

 

4. På skolan där Erica utbildade sig blev det för ett år sen blev det även obligatoriskt att gå en kurs. 

Vad handlade kursen om?   

1 Teckenspråkstolkning 

X Haptiska signaler 

2 Kommunikation med döva  

 

5. Under påskhelgen satte allsvenskan igång. Hammarby IF, AIK och Malmö FF vann sina matcher 

men hur många personer gick totalt och tittade på matcherna?  

1 100 000  

X 75 000  

2 55 000 

 

6. En svensk tjej som heter Pernilla Lindberg har vunnit en stor golftävling i Kalifornien i USA. Vad 

kallas tävlingen?  

1 Minor 

X Major 

2 Grand  

 



 

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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