
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 22 februari 2019 

     

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    

• Skärmsyn 

• Eritrea och Etiopien  

 

Happ hänt   

• VM i Kanada 

• Vårdguiden 

• Penningtvätt 

 

Rätt svar: 1, X, 1, 2, X 

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


 

UPPGIFTER 
 

Skärmsyn 

Vi kollar in digitala skärmar, som paddor och mobiltelefoner, varje dag både i skolan och hemma. 

Forskning har visat att man på längre sikt kan få sämre syn om man kollar in i skärmar för mycket.  

UPPGIFT – DISKUSSION 

Kolla på förra veckans inslag och diskutera följande frågor två och två i klassen.  
 
Vad är skärmsyn? Upplever ni att ni kollar på digitala skärmar för mycket? Hur ofta kollar ni på 
digitala skärmar? Hur kan man göra för att inte kolla för mycket? Ge minst tre olika tips på vad man 
kan göra för att ta hand om sin syn.  

 

 

 

 

Eritrea-Etiopien  

Det har varit krig och bråk mellan Etiopien och Eritrea i flera år. Så har det varit fram tills förra året, 

då fick Etiopien en ny premiärminister. 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 kunde 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 de andra i klassen.  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

http://www.globalis.se/


 

1. Det finns ett samlingsnamn för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning. Vad 

är samlingsnamnet?  

1 Parasport 

X Paraidrott 

2 Paralympics  

  

2. I Kanada har VM i parasport inletts. En svensk skidåkaren vann guld i sprint. Vad heter han?  

1 Jurij Holub 

X Zebastian Modin 

2 Dmytro Suiarko 

 

3. När man är sjuk kan man vända sig till ________________ för att få hjälp och råd.  

1 Vårdguiden 1177 

X Vård 1177 

2 1177 1177 

 

4. Nyligen kom det en avslöjande nyhet om en av Sveriges största banker. Vad heter banken? 

1 Handelsbanken 

X SEB 

2 Swedbank 

 

5. Vad kallas det när någon tar olagliga pengar och försöker göra dem lagliga? 

1 Penningvärde 

X Penningtvätt 

2 Penning 

  

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

