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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 19 oktober 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    

• Klimatet 

• Jordanien 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Banksy 

• Damallsvenskan 

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


 

Rätt svar:  1, X, 1, 2 

UPPGIFTER 
 

Klimatet 

NU har det kommit en ny rapport från FN, som visar att vi människor måste anstränga oss ännu mer för 

att förhindra att det blir varmare än vad vi tidigare har trott. I rapporten har man kommit fram till att två 

grader inte räcker utan världen måste se till att jorden bara får bli 1,5 grader varmare.  

 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Samarbeta tre och tre. Diskutera lösningar tillsammans och presentera förslagen framför klassen. 

• Vilka grundläggande problem kan en uppvärmning av jorden med ytterligare 1,5 grader leda till?  

• Vilka åtgärder ska världen ta till för att jorden bara får bli 1,5 grader varmare? 

 

Tips: Tänk på källkritik! 

 

 

Jordanien 

I Jordanien ligger Zaatari som är landets största flyktingläger. Flera av barnen har bott i flyktinglägret 

med sin familj i flera år. De allra flesta har flytt från kriget i Syrien. 

I flyktinglägret har det byggts ett aktivitetshus för pengar som människor har skänkt. Där kan man spela 

fotboll eller hålla på med dansen capoeira, som många barn gillar. 

 

UPPGIFT – SÖK INFORMATION 

Dela in er i grupper och söka information.  



• Använd sökmotorer eller nyhetssajter för att hitta informationen om flyktningslägret i Zaarari.  

• Hur många barn finns det på flyktningslägret? Varför bor barnen i flyktningslägret med sin familj 

i flera år? Vilka barnaktiviteter finns de på flyktningslägret? Ge en förklaring.  

• Presentera ert svar för klassen samt förklara hur situationen ser ut idag. 

 

Tips! Det finns bra en bra källa från UNHCR om flyktningslägret.   

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Vem var den första partiledaren som fick frågan av talmannen om att bilda regeringen för ca två 

veckor sedan?  

1 Ulf Kristersson 

X Stefan Löfven 

2 Annie Lööf  

 

2. För ca två veckor sedan såldes ett konstverk av den kände konstnären under en auktion i 

London. Vad heter konstnären?  

 

1 Vincent van Gogh 

X Banksy 

2 Leonardo da Vinci 

 

3. Nu är det ett spännande läge i Damallsvenskan. Med två omgångar kvar står det mellan tre lag 

om möjligheten att vinna. vilka är de tre lag?  

 

1 Piteå, Rosengård och Göteborg 

X Piteå, Umeå och Rosengård 

2 Umeå, Örebro och Göteborg 



 

4.  Vilket lag vann SM-guld i Damallsvenskan förra året? 

1 Örebro 

X Umeå 

2 Linköping 

   

 

 

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

