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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 23 november 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    

• Barnkonventionen 

• Barnrättslagen 

• Etiopien och Eritrea  

 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Manifestation  

• Black Friday - Köpfredag 

 

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


Rätt svar:  X, 1, 1, 2, 2 

 

 

UPPGIFTER 
 

 

 

Barnkonventionen 

Den 20 november var det Barnkonventionens dag. Syftet med dagen är att påminna alla länder i 

världen om barnkonventionen och hur viktiga barn är.  

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Jobba två och två och ta reda på mer om barnkonventionen. Ta hjälp av sökmotorer på internet. Sök 

till exempel svar på följande frågor.  

• Vad är barnkonventionen? 

• Vilket år bildades barnkonventionen?  

• Hur många regler/artiklar har barnkonventionen? 

• Hur många länder har skrivit under barnkonventionen?  

• Vad ska lagen heta som riksdagen har beslutade ska bli lag?  

• Välj 5 regler från barnkonventionen som du själv tycker är viktigast och rangordna dem. 

Ni ska presentera era svar för klassen. Och era 5 val utifrån barnkonventionen ska ni presentera och 

motivera varför ni valt just dem.  

 

 

 

Barnrättslagen 

I somras, den 13:e juni, röstade riksdagen ja till att barnkonventionen blir svensk lag. Genom att göra 

den här konventionen till lag så blir det ännu tydligare att barn har rätt till sina egna rättigheter. Det 

innebär till exempel att barn har rätt att säga vad de tycker eller känner.  

 



UPPGIFT – AVSLUTA MENINGEN 

Vad är egentligen en barnrättslag? Fyll i luckorna så meningarna blir kompletta.  

• Alla barn är lika mycket __________ och har samma ______________. 

• Varje barn har rätt att behålla sin __________.  

• Varje barns rätt till privatliv ska ________________. 

• Varje barn har rätt till _____________________, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.   

• Varje barn har rätt till ________________. Grundskolan ska vara gratis.  

• Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt ___________, sin 

____________ och _______________.  

  

Tips! På hemsidan https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten kan man se regler de 

finns.  

 

 

 

 

Det har varit krig och bråk mellan Etiopien och Eritrea i flera år. Tills i våras fick Etiopien en ny 

premiärminister och han hade bestämt sig att länderna skulle bli vänner igen.  Gränserna öppnades 

och man kunde ringa varandra igen och familjer som inte hade träffats på många år kunde nu ta 

direktflyget till grannlandet.  

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Varför var det bråk mellan Etiopien och Eritrea? Använd hemsidan www.globalis.se som 

underlag för att ta reda på mer.   

Dela in er i grupper och diskutera.  

• När blev de två länderna självständiga? Jämför med de nordiska länderna.  

• Varför var det krig och bråk mellan länderna?  

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

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

• Hur ser situationen ut idag?  

Presentera era svar för klassen.  

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
http://www.globalis.se/


1. Nyligen gav Annie Lööf upp försöken att försöka bilda regering. Vad kallades detta uppdrag 

hon fick?  

1 Undersökningsuppdrag 

X Sonderingsuppdrag 

2 Regeringsuppdrag 

  

2. Hur många dagar har det gått sedan valet den 9 september?  

1 75 dagar 

X 95 dagar 

2 35 dagar 

 

3. I söndags samlades hundratals personer på Sergels torg i Stockholm för att 

demonstrera mot, vad?  

1 Skjutningar 

X Brott 

2 Rån 

 

4. Den här veckan finns det massvis av reor i olika affärer. Vad kallas rean?  

1 Sale friday 

X Sänka priser 

2 Black friday 

 

 

5. “KÖPFRI DAG” är en protest mot att vi konsumerar för mycket, alltså vi handlar grejer som vi 

inte behöver. Det innebär att man inte ska köpa någonting alls på, under hur många timmar?  

1 48 timmar 

X 12 timmar 

2 24 timmar 

  

  

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

