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PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 22 mars 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    

• Klimatdemonstration  

• Terrorattentat i Nya Zeeland 

Happ hänt   

• Lyckligast i världen 

• Parfymallergi ökar 

• SM i fågelholk 

Rätt svar: 2, 1, X, X 

 

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


UPPGIFTER 
Klimatdemonstration 

Det har varit klimatdemonstrationer runt om i landet och i världen, för att få politikerna att skynda 

på arbetet med att nå de internationella klimatmålen.  

UPPGIFT – MINDMAP 

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

• Rita upp en person på ett papper och dra ut bubblor för olika egenskaper som du tycker en 

politiker ska ha. Är det till exempel viktigt att en politiker är lyhörd, har ett ungdomligt språk 

eller är det viktigare att hen alltid kommer i tid till möten? Finns det för-och nackdelar?   

 

Terrorattentat i Nya Zeeland 

Det har varit stor sorg i Nya Zeeland efter den hemska terrorattacken förra veckan. 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Jobba tre och tre och ta reda på mer om den terrorattacken i Nya Zeeland. Ta hjälp av sökmotorer 

på internet. Sök efter svar till följande frågor: 

• Vad betyder terrorism? 

• Vad är en terrorist? 

• Varför blev det en terrorattack i Nya Zeeland? 

• Vad händer i ett land som har landssorg?  

Sedan ska ni presentera samt diskutera era svar med varandra.  

Tips! Om man blir arg, ledsen eller orolig av att höra om sånt här då är det viktigt att prata med 

någon om det man känner förtroende för och trygg med. 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. FN har gjort en undersökning där de varje år listar vilka länder som är lyckligast i världen. 

Vilket land blev utsedd till världens lyckligast land?  

1 Japan 

X Spanien 

2 Finland 

2. På vilken plats hamnade Sverige på listan? 

1 Sjunde 



X Femte 

2 Andra 

3. Allt fler blir allergiska mot.... Vad?  

1 Smuts 

X Parfym 

2 Apelsin 

 

4. Nyligen var det SM i fågelholk runt om i hela Sverige. Hur många holkar skickades in? 

1 811 

X 544 

2 322 

 

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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