
PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM    

PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER    

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 9 november 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    

• Mexiko 

• TV/dataspel 

• Teckenspråkscafé  

Happ hänt   

• Riksdagen 

• Mellanårsval i USA 

•  Teqball 

Rätt svar:  1, 2, X, 2, 1 

 

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


UPPGIFTER 

  

 

 

Honduras 

Både vuxna och barn, har lämnat landet Honduras och går genom landet Guatemala och Mexiko för 

att till slut komma till USA för att där få ett bättre liv.   

 

UPPGIFT - SÖK INFORMATION  

Varför bestämde sig människor från Honduras att fly till USA för att få ett bättre liv? Dela in er i 

grupper och söka information.  

• Använd sökmotorer eller nyhetssajter för att hitta informationen om människorna som flyr 

från Honduras.   

• Varför kunde inte människorna stanna i Honduras? Vad gör Honduras regering för att 

försöka få människorna att komma tillbaka till Honduras?  

• Presentera era svar för klassen. 

 

 

 

TV/dataspel 

Visste du att alla TV och dataspel som säljs i Sverige har åldersrekommendationer. Det är ingen lag 

utan en rekommendation på hur gammal man helst ska vara för att spela ett spel. Anledningen till 

att åldersrekommendationer finns är för att skydda barn att inte bli tex rädda av spelets innehåll.  

 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Jobba tre och tre och ta reda på mer om åldersrekommendationer i spel.  Kan ni ge fler förklaringar 

varför man har åldersrekommendationer i spel? Vad tycker ni om det? Är det bra eller dåligt? 

Motivera varför ni tycker det är bra eller dåligt.  



 

  

  

Teckenspråks café 

Nyligen hade det öppnats ett nytt café i Washington D.C i USA. Alla som jobbar där använder 

amerikanskt teckenspråk.  

 

UPPGIFT – KOLLAGE 

Hur skulle ditt café se ut om du fick välja? Gör ett kollage som sätts upp i klassrummet.  

• Fundera på vad syftet med caféet är och vad du tycker om. Vad skulle du vilja servera på 

caféet? Hur skulle du inreda det?. Vad ska du göra för att alla ska känna sig välkomna till ditt 

café? 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

  

  

1. I flera veckor har det ju pratats om vem som ska bli ny statsminister i Sverige. När sker det 

en omröstning till statsminister i Riksdagen?  

1 Onsdag 14 november 

X Torsdag 15 november 

2 Fredag 16 november 

  

2. En statsministeromröstning kan avgöra vem som blir näste statsminister. Vem handlar det 

om?  

1 Annie Lööf 



X Stefan Löfven 

2 Ulf Kristersson 

 

3. I veckan var det något som kallas mellanårsval i USA. I mellanårsvalet röstar 

amerikanerna bland annat fram vilka som ska sitta i _________________ och vilka 

som ska sitta i _______________. Fyll rätt i luckan.  

  

1 Parlamentet, Senaten 

X Representanthuset, Senaten 

2 Representanthuset, Parlamentet  

 

4. Vilket parti i USA fick flest platser i representanthuset?  

  

1 Republikanerna 

X Oberoende (independent party) 

2 Demokraterna 

  

5. För några veckor sedan avgjordes världsmästerskapen i en sport där man tävlade i att vara 

mest tekniska med en fotboll. Vad heter sporten?  

1 Teqball 

X Futball  

2 Fotbollsteknik 

  

  

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

