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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 7 september 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.    

     

Huvudnyheter    

• Rohingya 

• Gråtande händer 

• Valet – samarbete  

Happ hänt   

• Skolknivdådet i Jönköping  

• Brasilianskt museum i brand 

• Fotbollsdamerna får ingen bonus av FIFA 

Rätt svar:   

X, 2, 2, 1, 1 

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


UPPGIFTER 

 

 

Rohingya 

Det senaste året har det pratats väldigt mycket om situationen i Myanmar, landet som 

tidigare hette Burma.  Det pågår en stor kris för många människor, där folkgruppen 

rohingyer har tvingats fly från landet för att de blir orättvist behandlade. Nu kräver 

rohingyerna rättvisa för allt de har fått utstå och de vill också återvända hem.  

 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Varför blir folkgruppen rohingyer illa behandlade? Är det ok att de blir orättvist behandlade? Dela in 

er i grupper och diskutera. Fundera också på hur ni själva skulle reagera om det var ombytta roller 

och detta gällde Sverige. 

 

 

Gråtande händer 

Just nu turnerar en norsk teatergrupp i Sverige med en pjäs som heter Gråtande Händer. 

Den utspelar sig i Tyskland under andra världskriget där miljontals människor dödades i 



något som kallas “förintelsen”. Man vet inte så mycket om döva under den här tiden och 

föreställningen tar upp olika historier från verkliga händelser.  

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Jobba två och två och ta reda på mer om förintelsen under andra världskriget. Ta hjälp av 

sökmotorer på internet, historieböcker och en karta. Sök till exempel svar på följande frågor:  

• Vilken folkgrupp drabbades hårt under förintelsen?  

• Vart skedde förintelsen?  

• Under vilket år skedde förintelsen?  

• Vad hette mannen som styrde Tyskland under andra världskriget?  

• Varför är det så viktigt att vi minns denna hemska händelsen? Diskutera med varandra

 

Valet - samarbete 

På söndag är det dags för val! Alla vuxna i Sverige ska rösta fram vilka partier som ska styra 

Sverige de närmsta fyra åren. Ingen partier i årets val har varit tillräckligt stora för att de 

ensamt ska kunnat styra Sverige, så därför har några partier samarbetat med varandra.  

 

UPPGIFT – SÖK INFORMATION  

Vilka partier samarbetar med varandra? Vad betyder dessa begrepp? Kolla på inslaget och använd 

sökmotorer på internet.  

• Varför samarbetar inte alla partier med varandra? Har de för olika åsikter? 

• Vad betyder vågmästare?  

• Vilka partier sitter med i Alliansen och vilka sitter med i rödgröna blocket?  

• Vad tycker ni om respektive parti och deras åsikter Diskutera för- och nackdelar. 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Sveriges damlandslag i fotboll har tagit sig till VM för åttonde gången i rad! De gick vidare när 

de besegrade ett lag i senaste kvalmatchen. Vilket lag mötte de i matchen?  

1 Tyskland 

X Danmark 

2 England 



 

2. Sveriges herrlandslag i fotboll fick 80 miljoner kronor av Internationella Fotbollsförbundet, 

FIFA när de lyckades kvala till VM i Ryssland i somras. Hur mycket fick damlandslaget nu när de 

lyckades kvala till VM?  

1 10 miljoner kronor  

X 100 tusen kronor 

2 0 kronor  

 

3. I söndags började ett museum brinna i Rio de Janeiro. Branden spred sig snabbt och det blev 

stora skador i museumet. I vilket land ligger Rio de Janeiro?  

1 Columbia 

X Jamaica 

2 Brasilien  

4. Muséet har 20 miljoner olika historiska föremål som till exempel dinosaurieskelett, fossiler och 

ett skelett från en kvinna som levde för 11 500 år sedan. Hur länge hade muséet funnits innan 

branden?  

1  I 200 år  

X  I  100 år  

2  I 50 år  

 

5. I onsdags morse var det många poliser utanför Råslättsskolan.  De var där efter att det hade 

hänt något väldigt allvarligt. I vilken stad ligger skolan? 

1 Jönköping  

X Lidköping 

2 Nyköping  

  

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    

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

