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PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  
PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER  
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3  
   
   

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 18 maj 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.  
   
 

 

 

Huvudnyheter  

• Barn och unga äter för lite grönsaker  
• Protester vid invigning av ambassad i Israel 
• Lars-Åke Wikström och Ulla-Bell Thorin har avlidit 

   
 

 

Happ hänt  
• Vårfloden i Sverige 

• Fikru Maru är fri 
• Hockey-VM 

 
 
 

 
Rätt svar:   
X, 1, X, 1, 2, 2 

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


  

2 (4) 
 

UPPGIFTER  
 

Barn och unga äter för lite grönsaker 

En undersökning visar att barn och unga äter för lite frukt och grönsaker – och för 
mycket rött kött och charkprodukter. För mycket kött är inte bra för hälsan eller miljön. 
 

UPPGIFT – SMAKTEST 

Hur ska vi göra för att äta mer frukt och grönsaker? Gör ett smaktest i klassen. 
 

o Leta efter recept på internet eller i kokböcker där minst en grönsak eller frukt 
gömts i receptet. Gör gärna något du själv tycker är gott.  

o Ta hjälp av föräldrar och laga/baka det recept du valt ut hemma.  
o Ta med din färdiga rätt/bakverk till skolan och låt alla smaka. Använd även 

sinnen som lukt, syn och känseln när ni smakar.  
o Kunde ni gissa vilken grönsak/frukt som var gömd i receptet? Vilka grundsmaker 

hittade ni? Diskutera hur dessa påverkar er när ni testar ny mat.  
 
 

Protester vid invigning av ambassad i Israel 
USA:s nya ambassad har invigts i Jerusalem och flera tusen Palestinier har protesterat. 
Situation blev väldigt våldsam, över tusen människor skadades och flera dog.  
 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Varför är det en konflikt mellan Israel och Palestinska områden? Kolla på inslaget och 
diskutera i klassen.  
 

• När bildades landet Israel? Vad hände med folket som bodde i det området?  
• Vad blev konsekvensen av det här? Jämför hur området såg ut innan och efter. 
Använd kartor som hjälp att jämföra områdets storlek med Sveriges.   
• Varför är staden Jerusalem så viktig för både israeler och palestinier?  
• Försök tänk er in i båda folkgruppernas situation. Vad har de gemensamt och 
vad skiljer dem åt? Hur skulle du själv ha tänkt och känt om du hade varit där?  

 
 

Lars-Åke Wikström och Ulla-Bell Thorin har avlidit 

Två stora profiler inom dövrörelsen har gått bort. LÅW var aktiv i frågor som handlade 
om dövmedvetande och Ulla-Bell en författare som kämpade för dövas rättigheter.  
 

UPPGIFT – PORTRÄTT 
Vilka var LÅW och Ulla-Bell? Ta reda på mer om deras liv och skriv ett personporträtt. 
Välj ut/rita en bild av varje person till ditt porträtt och sätt upp i klassrummet. 

➢ Känner du till fler personer som på något sätt kämpat för dövrörelsen?   
 
  
 
 
 
 

- Var bodde Ulla-Bell?  
- Hur levde hon? 

- Vad kämpade hon för?  
- Vad handlade hennes 

böcker om?  
- Vann hon något pris?  
Hur gammal blev hon? 

 

- Var kämpade LÅW för? 
Hur levde han?  

- Hur gammal blev han?  
- Var bodde han?  

- Vann han något pris?  
- Vilka uttryck brukade 

han ofta använda?  

 

Grundsmakerna 
Sött 
Salt 
Surt 

Beskt 
Umami 
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Happ hänt   
 
  
UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING  
 

1. Under den senaste tiden har det varit väldigt varmt i hela Sverige vilket har lett 
till något som kallas för ”vårfloden”. Var kommer vattnet ifrån?  
 

1 Skadade vattenledningar 
X Snö som smält 
2 Hav och sjöar 

  
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap försöker hindra vattnet från att 
svämma över. Vad är det som har skickats ut till de olika drabbade områden?  
 

1 Sandsäckar 
X Cementrör 
2 Gummibåtar 

  
3. Fiku Maru är uppvuxen i Etiopien men när han var 27 år gammal flydde han till 
Sverige. Vad utbildade han sig till här?  
 

1 Civilekonom 
X Hjärtläkare 
2 Ingenjör 

  
4. Senare åkte han tillbaka till Etiopien men blev fängslad och var tvungen att sitta i 
fängelse i fem år, utan att det fanns bevis för vad han var anklagad för. Vad 
anklagades han för? 
 

1 Terrorist 
X Rånare 
2 Knarklangare 

  
5. Ishockey-VM håller på i Danmark och flera tusen svenskar har tagit sig dit för att 
heja fram det svenska laget. Vad har laget för namn?  
 

1 Tre klubbor 
X Tre puckar 
2 Tre kronor 

  
6. Det svenska laget är regerande världsmästare och har vunnit guld flera gånger 
tidigare. Hur många av sina gruppspelsmatcher vann dom i år?  
 

1 Sex stycken 

X Fem stycken  
2 Sju stycken 
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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

