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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 13 april 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. 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

 Avhopp på Svenska Akademien 

 Konst mot mobbning 

 Liv i rymden?  

Happ hänt denna vecka:  

• Trafiksäkerhet i EU 

• VM-guld i curling och damallsvenskan 

• Kemiska vapen i Syrien  

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, 2, 1, 1, 2 

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


Uppgifter 

 
Avhopp på Svenska Akademien 

Avslöjanden, sexuella trakasserier och en rad andra händelser har gjort att tre författare bestämt sig 

för att lämna Svenska Akademien. Avhopp som dessa är väldigt ovanligt.  

 
UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Vad gör egentligen Svenska Akademien? Kolla på inslaget och använd sökmotorer på internet. 

• Vad jobbar Svenska Akademien med? Har de flera uppgifter?  

• Vilka priser delar Akademien ut? Ta reda på mer om några tidigare vinnare.  

• När grundades Akademien och vem skyddas den av?  

• Vad tycker ni om Svenska Akademien och deras jobb? Diskutera för- och nackdelar.  

 
 

Konst mot mobbning 

En konstutställning med tjugofem stycken bronsstatyer har tagit plats i Friends Arena. Statyerna ska 

påminna oss att inget barn ska behöva utsättas för kränkningar eller mobbning. 

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Vad är mobbning och vem bestämmer det? Diskutera först i par och sedan i helklass.  

➢ Ge exempel på olika sorters mobbning. Hur brukar de som mobbar försvara att de mobbar 

andra? Är det synd om den som mobbar? Varför/varför inte? Fundera på om det skulle vara 

lättare att förstå mobbaren om en vet att hen har det svårt. Hjälper det för den som blivit 

mobbad att veta det?  

➢ Diskutera vad ni själva upplevt och hur det kändes för er. Vad kan ni göra om du ser 

mobbning? Är det lätt eller svårt att stå upp för de svaga? Jämför skillnader och likheter 

mellan mobbning i klassrummet och på nätet. 

 

 

Liv i rymden? 

Länge har forskare runt om i världen försökt ta reda på om det finns liv i rymden. Nu har svenska 

forskare gjort upptäckter av ett slags liv som kan ha levt på Mars för länge sedan.  

 
UPPGIFT – KORT DRAMA 

Hur skulle livet se ut på Mars? Dela in er i grupper och hitta på ett drama om den röda planeten.  

 Hur gammal är Mars? Vad består planeten av? Ta reda på mer innan ni skriver manus.  
 Hitta på en historia där ni själva lever på Mars. Samarbeta och använd fantasin när ni klurar. 
 Skriv ett text- eller bildmanus och öva tillsammans så ni känner er trygga med rollerna.  
 Ordna gärna kläder och rekvisita till ert drama och visa tillslut upp det för klassen. 

Tips! För hjälp och stöd finns 

BOUJT, barn- och 

ungdomsjour på teckenspråk! 



Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Det har gjorts en stor undersökning om hur många som dör i trafiken i olika länder i EU. Vilket land 

blev valt till det bästa när det gäller säkerhet i trafiken?  

1 Tyskland 

X Sverige 

2 Finland 

 
2. Enligt undersökningen har man i detta land även de säkraste vägarna i världen. Vad beror detta bland 

annat på?  

1 Fler använder bilbälte 

X Färre personer kör bil 

2 Fler använder GPS i bilen 

 
3. Sverige mötte dom regerande världsmästarna i VM-finalen i curling. Efter åtta omgångar gav laget 

upp och Sverige vann en guldmedalj. Vilket lag spelade Sverige mot?  

1 USA 

X Norge 

2 Kanada 

 
4. Laget Linköping FC har vunnit guld två år i rad i damallsvenskan, men i år tippar många på att ett 

annat lag kommer ta hem vinsten. Vilket lag?  

1 FC Rosengård 

X KIF Örebro 

2 Vittsjö GIK 

 

5. Det har varit krig i Syrien i flera år och i helgen släpptes en bomb över staden Douma. Man misstänker 

att kemiska vapen har använts. Vad är exempel på ett sådant vapen?   

1 Giftig gas 

X Gevär 

2 Svärd 

 
6. Attacken har gjort flera ledare i världen väldigt arga och de kräver att en organisation ska göra en 

utredning för att ta reda på exakt vad som har hänt. Vilken organisation?  

1 NATO 

X EU 

2 FN 

 



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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