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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 18 MARS 
 

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 

viktigaste nyheter. 

 

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 i SVT Barnkanalen. 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor 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 Facebook. 

 

Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 

Huvudnyheterna handlade om: 

 Vad är jämställdhet? 

 Ska Vänerskolan flytta? 

 Därför firas påsk! 

 

Diskussionsfrågor 

Vad betyder jämställdhet 

Jämställdhet handlar om att alla människor har lika värda oavsett vilket kön man 
har. Att behandla någon sämre på grund av någons kön är aldrig okej och i 
Sverige är det till och med olagligt. Nya Zeeland var det första landet där kvinnor 
i slutet av 1800-talet fick rösträtt. I Sverige fick kvinnor rätt att rösta år 1921. 
 
Frågor: 
 

- I reportaget nämns några olika länder där jämställdheten mellan 
könen är dålig på olika sätt. Vilka är länderna reportaget ger exempel 
från? Var ligger de länderna? Ta reda på mer om hur samhället ser ut 
och fungerar i något av länderna. 
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- Vad tror du att de som var mot kvinnlig rösträtt hade för argument? 
Varför ville de inte att kvinnor skulle få rösta? Diskutera i 
klassrummet. 

 
- Varken Sverige eller USA har haft kvinnliga ledare ännu. Vad tror du 

det beror på?  
 

- Är det viktigt att det finns både kvinnor och män som är ledare och 
politiker? Diskutera med en kompis. 
Gör ett tanke-experiment: Tänk på en person som är chef eller ledare 
av något slag (rektor, kommunpolitiker, tränare, statsminister) och 
fundera på om det skulle bli någon skillnad om den personen blev 
utbytt mot någon av motsatt kön. Motivera hur ni tänker. 

 
- Dela in er i grupper och välj en kvinna som varit eller är ledare för ett 

land. Gör sedan en kort beskrivning av henne och om varför hon borde 
få leda Sverige. Presentera era kandidater och rösta om vem klassen 
tycker skulle vara bäst som Sveriges första kvinnliga statsminister! 

 
- I vissa länder får kvinnor fortfarande inte rösta, i andra får man inte 

rösta om man har blivit dömd för ett allvarligt brott; och i Sverige får 
man inte rösta innan man fyllt 18 år. Ta reda på vilka som har rösträtt 
i Sverige. 
 

- Hur tycker ni att en bra demokrati ska fungera? Vilka ska få rösta där? 
Diskutera två och två och ta fram för- och nackdelar med att till 
exempel låta ungdomar, barn, dömda brottslingar eller personer som 
kanske inte längre bor i landet få rösta. 

 

Ska Vänerskolan flytta? 

Elever på Vänerskolan i Vänersborg är oroliga då regionchefen för skolan, 
Ulla Reiderstedt har gått ut i en artikel och sagt att det finns planer på att 
skolan ska slås ihop med en annan skola om cirka två år. Alla skolor som 
ligger i närheten av Vänerskolan har hörande elever. Eleverna på 
Vänerskolan är rädda att flytten kommer att innebära en sämre 
teckenspråksmiljö för döva elever. 
 
Frågor: 
 

- Vad är fördelarna och nackdelarna med att slå ihop skolor? Gör en 
lista på för och emot och diskutera i klassen vilket beslut som vore 
bäst att fatta om sammanslagningen. 
 

- Hur bra tycker du det svenska samhället är på att förstå behoven för döva 
och hörselskadade? Skriv en insändare där du tar upp både sådant som 
fungerar och sådant som du tycker samhället skulle kunna göra bättre. 
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- Arbeta i grupper. Varje grupp gör en lista på de fem viktigaste sakerna för 

att skolan ska bli så bra som möjligt för er elever. Gå igenom listorna med 
hela klassen och diskutera varje punkt. 
Är det något som funkar bra och iså fall varför funkar det bra?  
Är det något som kan förbättras?  
Vem har ansvar för att det ska bli bättre?  
Kan ni som elever påverka på något sätt? 
 

- I inslaget om Vänerskolan Gå ihop två och två, välj ett ämne som ni 
brinner för och skriv sedan en artikel om ämnet. Redovisa sedan era 
artiklar för klassen i form av ett nyhetsinslag. 

 
 

Därför firas påsk 
Vi har frågat eleverna på Vänerskolan om de firar påsk och hur de i så fall firar. 
Eleverna berättar också om varför man firar påsk. 
 
Frågor: 
 

- Några av eleverna berättar att de inte firar påsk alls – vad är det som 
gör att de inte firar? 

- Vilken är din favorithögtid? Varför tycker du bäst om den? 
- Ta reda på varför man i Sverige har ägg och harar i påskfirandet? Har 

det med Jesus död och uppståndelse att göra? 
- Påsken har flera helgdagar. Vilka är helgdagarna vid påsk och vad har 

de för betydelse? På nätet finns många sidor där du kan läsa om 
påsken. 

- Gör ett grupparbete om någon av påskens traditioner. Välj tradition och 
ta reda på fakta. Skriv ett kort manus med hjälp av informationen ni har 
hittat och ge varje person i gruppen en roll. Varje grupp får sedan 
presentera sitt arbete för klassen i form av en sketch där alla medlemmar 
i gruppen ska delta. 

 

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 

 
 


