
 

PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 5 april 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    

• Mobilförbud 

 

Happ hänt   

• Vaccin till killar 

• Curling-VM 

• Skadliga metallburkar 

Rätt svar: 1, X, 2, 1, X 

 

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


UPPGIFTER 
 

Mobilförbud 

Tidigare i våras kom regeringen med ett lagförslag på att förbjuda mobiler i skolan. Lagen börjar gälla 

2021.  

UPPGIFT – DEBATT 

Regeringen vill att lärare och rektorer ska ha rätt att bestämma om mobilerna får användas på några 
lektioner eller inte. Vad tycker ni om det? 

 

Dela upp er i två grupper. Ena gruppen ska vara positiv till mobilförbud i skolan och den andra 

gruppen ska vara negativ till ett sådant förslag. Förbered er genom att läsa på om hur det ser ut idag 

kring mobiler i skolan. Titta gärna på senaste Lilla aktuellt teckenspråk om mobilförbud i Frankrike. 

Ordna sedan en debatt med klassen där läraren är moderator och bestämmer vem som har ordet. 

Diskutera sedan vilken grupp ni tycker lyckades bäst och vilka argument som användes. 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Det finns en så kallad HPV-vaccin, vad hjälper den mot? 

1 Cancer 

X Hjärt- och kärlsjukdomar  

2 Diabetes 

  

2. Vad heter myndigheten som jobbar med hälsofrågor?   

1 Hälsomyndigheten 

X Folkhälsomyndigheten 

2 Måbramyndigheten 

 

3. Just nu pågår det curling-VM i Lethbridge. I vilket land ligger staden Lethbridge?   

1 USA 

X Schweiz 



2 Kanada 

 

4. Varje curlinglag består av fyra spelare och en av dessa fyra är lagkapten som leder laget. Vad 

heter lagkaptenen som leder Sverige under curling-VM i Kanada?  

1 Niklas Edin 

X Oskar Eriksson 

2 Rasmus Wranå  

 

5. Det finns burkar som ligger slängda längs vägarna. Och det är också dåligt för djur, speciellt 

för ett djur. Vilket?  

1 Älgar 

X Kor 

2 Vargar 

  

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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