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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 22 SEPTEMBER 2017 
 
 
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 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:  

• Dataintrång 

• Kyrkovalet 

• Utställningen Kännbart 

Happ hänt denna vecka:   

• Internationella Dövveckan 

• Hockeypremiär 

• Jordbävning i Mexiko 
 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:  1, X, 2, X, X 
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Diskussionsfrågor 

 

 

Dataintrång 

En hackergrupp har olagligt gjort hackerintrång  hos flera hundra olika 
företag, banker och myndigheter. Bland annat har gruppen stulit stora 
summor med pengar. 

UPPGIFT – Sök fakta på nätet  

Alla hackare är inte kriminella eller ute efter att förstöra eller göra livet surt för 
andra människor. Ta reda på mer om hackare! Ta hjälp av sökmotorer på nätet!  

• Vad gör egentligen en hacker?  
• Vilka tips finns det för att skydda sig mot en hackare?  
• Vad menas med en ”white hate” hacker?  
• Vilka är Anonymous och vad är deras syfte?  
• Vad är Dreamhack för någonting? 

 

 

 

Kyrkovalet 

I söndags var det kyrkoval där röstades det om vilka grupper eller 
partier som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan. 

 

UPPGIFT – Två och två 

Ta reda på lite mer om kyrkovalet och Svenska kyrkan. Gå ihop två och två 
och använd er av sökmotorer på internet. Tips: svenskakyrkan.se 

• Man får vara 16 år för att rösta, men vad mer krävs det för att få rösta?  
• Man röstar på tre olika nivåer inom kyrkovalet, vilka? 

• Hur blir man medlem i Svenska Kyrkan? 

• Hur många medlemmar har Svenska kyrkan? 

• När skildes Svenska Kyrkan från svenska staten? 

• Vad heter Ärkebiskopen? Personen är historisk, för vad? 

• Vad kallas det högsta organ som beslutar om hela Svenska kyrkan? Hur ofta 
träffar de per år? 

•  Medlemmarna betalar skatt till Svenska kyrkans arbete. Vad kallas den? 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Mexikos huvudstad drabbades av en stor jordbävning. Vad heter 
huvudstaden? 
 
1 Mexico City 
X Cancun 
2 Tijuana 

 
 

2. Vilket årtal startade WFD (World Federation of the Deaf) den speciella 
vecka för alla döva i världen, Internationella Dövveckan? 
 
1 1981 
X 1958 
2 1994 

 
 

3. Vilket tema har Internationella Dövveckan i år? 
 
1 Teckenspråk – en hållbar framtid  
X Döv – ja visst 
2 Full inkludering med teckenspråk 
 
 

4. Herrarna spelar i SHL, vad heter ligan för damer? 
 
1 Damallsvenskan 
X SDHL 
2 SHLD 
 
 

5. Vilket lag är regerande mästare i SHL? 
 
1 Brynäs IF  
X HV 71  
2 Skellefteå AIK  

 

 

  

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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