
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 17 januari 2020 

     

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:    
   

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak 

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyhet 

• Barnkonventionen blir ny barnlag 

 

Happ hänt   

• Winter Deaflympics 

• Vulkanen i Filippinerna  

Rätt svar: X, 1, 1, 1 

 

UPPGIFTER 

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak


Barnkonventionen blir lag!  

UPPGIFT – OM DINA RÄTTIGHETER  

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag, alltså en ny barnlag. Barnen ska  ta reda på mer 

om barnkonventionen och om sina rättigheter. Diskutera i grupper med hjälp av diskussionsfrågorna 

nedan och gå igenom sedan med hela klassen. 

Alla barn är lika mycket värda 

På vilka sätt kan barn vara olika?  

Vad kan du göra för att alla dina kompisar ska känna att de får vara med? 

Vuxna ska tänka på vad som blir bäst för barn 

Vad i skolan eller på fritiden skulle kunna bli bättre för dig? 

Är det barn eller vuxna som vet vad som är bäst? 

Hur ska vuxna få veta vad som bäst för barn?  

Vuxna ska lyssna på barn 

När tycker du det är viktigt att vuxna lyssnar på dig? 

Frågar vuxna efter din åsikt när det handlar om dig? 

Barn ska få leka  

Vad tycker du är kul att göra när du inte är i skolan? 

Vem bestämmer vad du gör när du inte är i skolan? 

Barn ska få lära sig i skolan mycket i skolan 

Vad vill du lära dig i skolan? 

Varför är det viktigt att gå i skolan?  

 

Tips! Det finns olika material och metoder att som du kan använda när du ska förklara för elever om 

barnlagen på www.barnrattforalla.se.  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Innan jul hölls det Winter Deaflympics som den här gången arrangerades i Italien. De hade 

en björn som maskot, vad heter maskoten?   

1 Valle 

X Vally 

2 Alley 

  

2.  Hur många tävlingsdeltagare skickade Sverige?  

1 4 

http://www.barnrattforalla.se/


X 7 

2 9 

 

3. Vad heter vulkanen som ligger i Filippinerna som fått ett utbrott?  

1 Taal 

X Laat 

2 Tall 

 

4. Vad kunde man se i vulkanens askmoln?  

1 Blixtar 

X Regn 

2 Lava  

 

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

