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Lilla Aktuellt teckenspråk den 17 maj 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
•
•

Pressfrihet
Spelberoende

Happ hänt
•
•
•

Marianergraven
Skyltdockor
Dövidrottsgalan

Rätt svar: 1, X, 1, 1, X

UPPGIFTER
Pressfrihet
Sverige är tredje bästa land i världen för pressfrihet efter Norge och Finland. En av världens farligaste
länder för journalister är Mexiko. För två veckor sen fick en journalist från landet ta emot ett pris för
att han vågar skriva om saker som är farligt att skriva om i landet.
UPPGIFT – SKRIV EN ESSÄ
I en essä ska eleven få fram fakta om ämnet eleven väljer att skriva om. Eleven kan skriva om vad
andra personer har sagt om ämnet, jämföra olika åsikter och jämföra dem med sina egna åsikter.
•

I Sverige finns något som heter yttrandefrihet och pressfrihet. Det är grundlagar, som säger
att alla människor har rätt att säga vad de tycker och tänker, till exempel i tv och i tidningar.
Varför är viktigt att det finns yttrandefrihet och pressfrihet i ett land?

Spelberoende
Nu har regeringen satt igång en utredning om hur lootlådor påverkar unga spelare. I Belgien har
lootlådorna förbjudits. Kommer det att hända även i Sverige? Man behöver ta reda på hur stort
problemet är och hur man kan skydda barn som spelar dataspel. Efter 1 oktober får vi se om det blir
ett förbud eller inte.
UPPGIFT – DISKUSSION
Vad är lootlådor? Kommer Sverige förbjuda lootlådor? Gå ihop två och två och diskutera.
•
•
•
•

Vad tänker ni när ni hör det här?
Varför vill regeringen förbjuda lootlådor?
Varför tror ni att det blir en stor nyhet om Sverige väljer att förbjuda det?
Tror ni att lootlådor påverkar unga spelare? På vilka sätt? Ge gärna några exempel.

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING
1. Vad heter världens djupaste djuphavsgrav som ligger i Stilla havet?
1 Marianergraven
X Stilla havetgraven
2 Marianerhavet

2.

En forskare slog just rekord på att dyka långt ner under vattenytan. Hur långt ner dök
forskaren?
1 Nästan 10 000 meter
X Nästan 11 000 meter
2 Nästan 12 000 meter

3. Det finns barn med svenska föräldrar som är kvar i Syrien, för att deras föräldrar har valt att
åka dit för att strida med IS. Det har snackats mycket om en morförälder som har åkt till
Syrien för att försöka hämta hem sina barnbarn. Hur många barn handlar det om?
1 Sju
X Åtta
2 Nio

4. Nyligen hölls Dövidrottsgalan i Stockholm. Flera unga idrottsstjärnor prisades. Albin
Svensson var en av unga idrottare som fick priset för år 2017 ungdomsidrottare. Vilken sport
utövar Albin Svensson?
1 Amerikanskt fotboll
X Rugby
2 Hockey

5. En ung friidrottare fick ta emot priset för år 2018 ungdomsidrottare. Vad heter han?
1 Stefan Franzén
X Simon Sharapo
2 Simon Franzén

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

