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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 26 jan 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 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. 
 

 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

• Kriget i Jemen 

• Förintelsen och antisemitism 

• Läsförståelse 

 

Happ hänt denna vecka:  

• Barn skadas av att plocka tobak 

• Regeringsflytt 

• Herrar vidare efter EM-kval 
 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

2, 1, X, 2, 2, 1 
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Uppgifter 
 

Kriget i Jemen 

I Jemen har det varit inbördeskrig i över tre år och över 20 miljoner 
människor är nu beroende av akut hjälp för att klara sig och för att inte svälta. 

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Kriget i Jemen handlar om vem som ska ha makt över området och flera länder. 
Använd hemsidan www.globalis.se som underlag för att ta reda på mer.  

• När blev landet självständigt? 
• Vilka grupper är det som inte kan komma överens? 
• Vilken metod använder ledarna för att ta makten i landet?  
• Hur ser konflikten ut idag? Hur kan andra länder eller organisationer hjälpa 

till?  

 

 

Förintelsen och antisemitism 

Förintelsen är en händelse under Andra världskriget då flera miljoner 
människor mördades i förintelse- och koncentrationsläger. På lördag, den 27 
januari, är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. 

  

UPPGIFT 1 – DISKUSSION  

Förintelsens minnesdag är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla 

människors lika värde. Dela upp er i grupper och diskutera.  

• Kan ni komma på exempel på när personer inte behandlats som att de är lika 

mycket värda?  

• Varför tror ni att det är blir så? Motivera dina orsaker.  
• Vad kan man göra för att personen ska känna sig lika mycket värd?  

• Vem/vilka kan göra något? Ge förslag på lösningar.  

 

UPPGIFT 2 – KARTA 

Under andra världskriget delade länderna upp sig i tre grupper. Ta fram en karta 
över Europa och markera vilka länder som var med i andra världskriget.  

Fundera på var Sverige ligger jämfört med de andra länderna. Är vi långt borta 
eller nära? Finns det några samband mellan våran plats på kartan och 
axelmakterna/de allierades plats? 

 

 

 

http://www.globalis.se/
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Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. I Indonesien arbetar många barn med att plocka tobaksblad på bondgårdarna. Vad 

tillverkas bland annat av tobaksblad?  

1 Kaffe 

X Bröd 

2 Cigaretter 

 
2. Rapporten om arbetet med tobaksbladen gjordes av organisationen Human Rights 

Watch. Vad jobbar organisationen med huvudsakligen? 

1 Mänskliga rättigheter 

X Ekonomi 

2 Jorden runt-resor 

 

3. Regeringen har bestämt att jobb ska flyttas från Stockholm ut till andra delar av 

Sverige. Hur många jobb handlar det om?  

1 400 

X 900 

2 300 

 

4. "Sverige ska hålla ihop" sa en politiker från socialdemokraterna i en intervju om den 

stora flytten. Vilken politiker?  

1 Annie Lööf 

X Isabella Lövin 

2 Stefan Löfven  

 

5. I helgen var de EM kval för herrar i staden Cardiff där de fick spela totalt tre 

matcher. Var ligger staden? 

1 Danmark 

X Tyskland 

2 Wales 

 

6. Sista matchen vann Sverige med 5–1 vilket ledde till en EM biljett. När under 2018 

kommer EM gå av stapeln?  

1 december 

X oktober 

2 augusti  
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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

