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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 26 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    

• Paddnacke 

• Bussbälte 

Happ hänt   

• Den mänskliga roboten 

• Journalistmord i Saudi Arabien 

• Fotbollsdomaren prisades 

   

Rätt svar:  X, 2, 1, 1, 2 

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


UPPGIFTER 
 

 

Paddnacke 

Det blir allt vanligare med värk i nacke eftersom många sitter ofta med mobiler eller surfplattor. De 

är ju oftast superroliga och bra att använda i tex skolan. Men de kan även orsaka lite problem här i 

nacken. 

UPPGIFT – DISKUSSION 

• Vad är paddnacke och hur ser en paddnacke ut?  

• Hur och när får man det?  

• Har ni fått ont i nacken någon gång när ni suttit med mobilen eller plattan?  

o Om ja, hur kan du göra så att du minskar smärtan i nacken? Ge tre olika förslag. 

o Om nej, hur brukar du göra för att undvika värken i nacken? Ge tre olika tips. 

Ni kan använda googles sökmotor för att hitta en bild på hur en paddnacke kan se ut. Och ni kan 

även kolla på olika tips som ni tycker är bra och motivera. 

Diskutera först i par och sedan i helklass. Därefter ska ni göra en gemensam lista över tips på hur 

man kan undvika paddnacke och lägga upp listan synligt i klassrummet.  

 

 

Bussbälte 

 

Det är olagligt att INTE ha säkerhetsbälte när man åker bussar i längre sträckor. Men ändå är det 

bara 27%, lite mindre än en tredjedel, som använder bälte på bussar som åker längre sträckor enligt 

en ny studie.  

 

UPPGIFT –DISKUSSION 

Hur kan vi göra för att få fler ska sätta på sig bältet? Det har diskuterats om att sätta in kontrollanter 

som ska kolla både din biljett och om du har bälte på dig. Tycker ni att det är ett bra förslag? 

Motivera. Finns det flera andra förslag? Försök att komma fram två olika förslag. 

Dela upp er i tre grupper och diskutera. Presentera sedan era motiveringar/tankar/förslag till 

helklassen.  

 

 



UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

  

1.        Förra veckan besökte den mänskliga roboten i Sverige för första gången. Vad heter 

roboten?  

1 Sofie 

X Sophia 

2 Sarah 

    

2.        Den mänskliga roboten ser nästan ut som en riktig människa. Hon kan göra flera olika 

ansiktsuttryck att hon kan både se glad och fundersam ut. Hur många ansiktsuttryck kan hon 

göra?  

1 30 

X 100 

    2 50 

 

 

3.        Den senaste tiden har det pratats mycket om en man som var journalist för han har blivit 

dödad. Vad hette journalisten? 

1 Jamal Khashoggi 

X Jama Kashoggi 

    2 Jam Khashogg 

 

4.         En aktiv fotbollsdomare i Skåne har blivit utsedd till årets domarstipendiet som ska delas 

som ska delas ut på Fotbollsgalan i Stockholm den 12 november. Vad heter fotbollsdomaren?  

1 Sebastian Johansson 

X Sebastian Larsson 

    2 Johan Jonsson 

 

 

5.          Det här priset går till två unga personer som är lovande domare i Sverige. Vilket förbund 

utdelas det här priset?  

1 Svenska Domarsförbundet 



X Riksidrottsförbundet 

    2 Svenska Fotbollsförbundet 

 

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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