
 

PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 31 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.    

     

Huvudnyheter 

• Förintelsens minnesdag  

• Syssna 

 

Happ hänt   

• Förintelsens minnesdag 

• DCL 

• Idrottsgala 

Rätt svar: 1, X, 2, 2, 2, 1 

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


 

UPPGIFTER 
Förintelsens minnesdag 

UPPGIFT – DISKUSSION   

I måndags, den 27 januari var Förintelsens minnesdag. Det är en viktig dag då vi minns något väldigt 

hemskt som hände för omkring 80 år sedan. Under andra världskriget (1939-1945) leddes Tyskland 

av nazister. De var ett extremt parti som lovade att göra landet bättre, men samtidigt tyckte de att 

vissa människor var mindre värda. De skickade människor som de ansåg vara mindre värda till 

koncentrationsläger. Där dödades miljontals människor. Väldigt många av dom var judar, men det 

var också flera homosexuella och människor med funktionshinder som också dog. Det är dessa 

folkmord som kallas för Förintelsen. 

1. Miljontals människor togs från sina jobb och hem - för att dödas i läger. Hur kunde nåt sånt 

hända?  

2. Skulle något som förintelsen kunna hända idag? Varför/varför inte?   

3. Vad ska man göra för att liknande saker inte ska kunna hända igen?   

Många som överlevde Förintelsen har kämpat för att folk inte ska glömma det som hände.   

1. Varför tror ni att de kämpar för att folk ska komma ihåg det som hände?  

2. Varför tror ni att det finns en minnesdag för Förintelsen? 

3. Varför är det viktigt att inte glömma det som hände? 

 

Klassen får diskutera med varandra. 

 

UPPGIFT – NYA ORD och TECKEN 

Varje år utser Språkrådet en lista över nya svenska ord och i 2019:s lista kom ordet syssna 

med! Ordet syssna betyder lyssna med synen. 

Var och en i klassrummet ska komma på ett nytt ord och tecken som skulle vara bra att 

använda. Presentera och motivera för klassen om varför ni valt det ordet och tecknet.   

 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. När har vi minnesdag för förintelsen?  

1 27 januari 

X 28 januari 

2 29 januari  

  



2.  Under andra världskriget hade nazistpartiet makten i Tyskland. Vad hette deras ledare? 

1 August Hitler 

X Adolf Hitler 

2 Adolf Hilton 

 

3. Under vilken period var andra världskriget?  

1 1940 – 1945  

X 1939 - 1943 

2 1939 – 1945  

 

4. Hur många gånger har Deaf Champions League i Futsal arrangerats?  

1 6 gånger 

X 5 gånger  

2 7 gånger  

5. Vilken placering fick IK Hephatas damlag till slut i turneringen?  

1 Första plats 

X Andra plats  

2 Tredje plats  

 

6. Vilken sport utövar Jerringspristagaren Tove Alexandersson?  

1 Orientering 

X Simning 

2 Fotboll  

 

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

