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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 6 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:  

o Tolkdemonstration 

o Kriget i Syrien 

o LOOT-lådor 

Happ hänt denna vecka:  

• Arbetslöshet i Sverige 

• Världscupfinal i ridsport och SM-final i SHL 

• World's Children Prize 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

1, 2, 2, X, 1, X 

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


                               
 

UPPGIFTER 

 

Tolkdemonstration 

Det har varit en demonstration i Stockholm där personerna som deltog vill ha en nationell tolktjänst, 

alltså att till exempel en myndighet ska ha ansvar för tolktjänsten i hela Sverige.  

 
UPPGIFT – MINDMAP 

Hur tycker du att en bra tolk ska vara? Gå ihop två och två och diskutera. 

o Rita upp en person på ett papper och dra ut bubblor för olika egenskaper som du tycker en 
tolk ska ha. Är det tillexempel viktigt att tolken är trevlig, har ett ungdomligt språk eller alltid 
kommer i tid till uppdrag? Finns det för-och nackdelar?  

o En tolk har alltid tystnadsplikt, är opartisk och pratar i första person. Vet ni fler saker som en 
tolk ska följa? Fundera på egna upplevelser där tolkar varit med och hur det har fungerat.  

 
Kriget i Syrien 

Kriget i Syrien har pågått i sju år och vissa attacker som skett nyligen, tror man gjordes med giftgas. 

USA, Storbritannien och Frankrike beslutade att förstöra byggnader som tros tillverka kemvapen.   

 
UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Varför är det krig i Syrien? Använd hemsidan www.globalis.se som underlag för att ta reda på mer.  

• När blev landet självständigt? Jämför med de nordiska länderna. 

• Vilka grupper är det som inte kan komma överens? Ser du någon likhet mellan grupperna?  

• Vilken metod använder ledarna för att ta makten i landet?  

• Hur ser konflikten ut idag? Hur kan andra länder eller organisationer hjälpa till?  

 

LOOT-lådor 

LOOT-lådor är en funktion som finns i TV- eller datorspel. Dessa paket kan man köpa med riktiga 

pengar vilket kan leda till att man spenderar mycket pengar för att till slut få det man vill ha.  

 
UPPGIFT – DEBATT 

Flera vill att spelföretagen tar sitt ansvar och sätter åldersgräns på spel, vad tycker ni om det?  

➢ Dela upp er i två grupper. Ena gruppen ska vara positiv till en åldersgräns på spel och den 

andra gruppen ska vara negativ till en sådant förslag. Förbered er genom att läsa på om olika 

spel och dess åldersgränser. Ordna sedan en debatt i klassen där läraren leder debatten och 

bestämmer vem som har ordet. Diskutera sedan vilken grupp ni tycker vann debatten och 

vilka argument som användes. 

Tips! Tänk på att ha 

starka argument, lyssna 

på din motståndare och 

vara självsäker! 

http://www.globalis.se/


                               
 

Happ hänt  

 
UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

1. En undersökning visar att fler har jobb i Sverige än för ett år sedan. Men för bland annat en viss grupp 

är det svårare att få jobb. Vilken?  

1 Personer födda i en annat land  

X Personer som vill jobba inom IT 

2 Personer med dåliga betyg från gymnasiet 

 
2. Arbetsförmedlingen finns i hela Sverige och hjälper både den som vill arbeta och den som söker 

personal. När öppnade Sveriges första arbetsförmedlingen?  

1 1922 

X 1945 

2 1902 

 
3. Det har varit världscupfinal i ridsport där fyra svenska ekipage skulle tävla i hoppning och dressyr. I 

vilken stad hölls tävlingarna? 

1 Berlin 

X Amsterdam 

2 Paris 

 
4. Det har varit dags för SM-final i hockey och Växjö har under hela säsongen spelat riktigt bra. Första 

matchen vann Växjö med 7-0. Vilket lag mötte dom?  

1 Luleå 

X Skellefteå 

2 Brynäs 

 
5. Vinnaren till årets World's Children's Prize har avslöjats och miljoner barn världen över har röstat på 

de tre kandidaterna. Vad brukar priset kallas för?   

1 Barnens Nobelpris 

X Barnens Polarpris 

2 Barnens Jerringpris 

 
1. Rachel Lloyd vann priset i år och hennes organisation heter ”GEMS” och tar hand om över 400 flickor 

och unga kvinnor varje år. Vad är hon kämpar för att stoppa?  

1 Droghandeln 

X Sexhandeln 

2 Spelhandeln 



                               
 
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

