
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 7 februari 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 

• Samer 

 

Happ hänt   

• Basketstjärnan i helikopterolycka  

• Gräshoppor  

• Girjasrättegången 

Rätt svar: 1, 2, 1, X 

 

UPPGIFTER 

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


Samernas nationaldag 

UPPGIFT – DISKUSSION   

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Samer är ursprungsfolk i Sverige och har eget språk, egna 

traditioner och egen historia. Området där samer bor kallas för Sápmi och ligger i Sverige, Norge, 

Finland och Ryssland. Historiskt har samer behandlats illa och bland annat tvingats gå i speciella 

skolor för bara samer, inte fått prata sitt språk utan tvingats prata svenska och fått överge sin gamla 

religion och bli kristna.  

Dela in klassen i grupper och be dem att reflektera följande: 

1. Har du hört talas om samer?  

2. Vad tänker du om att samer har behandlats illa i Sverige?  

3. Varför tror du att samer har behandlats illa av svenskar genom historien?  

Samla ihop gruppern och låt dem redovisa sina diskussioner. 

 

UPPGIFT – SÖK UPP FAKTA 

Låt eleverna få tillgång till olika sökmotorer på nätet. Be dem att tänka källkritiskt när de söker efter svar 

på följande frågor: 

• Vad är Sápmi?  

• Hur ser sameflaggan ut? Vad betyder flaggan? 

• Vad är en same? 

• Vad är en jojk?  

• Vad menas med ordet “ursprungsbefolkning”?  

• Känner du till några andra ursprungsbefolkningar i andra delar i världen? Ge ett exempel.  

 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. En stor basketstjärna dog i en helikopterkrasch nyligen. Vad hette basketstjärnan?  

1 Kobe Bryant  

X Bryant Kobbe 

2 Kob Bryan  

 

2.  Hur många år spelade basketstjärnan för Los Angels Lakers?  

1 10 år  

X 15 år 

2 20 år  



 

3. I vilken del i Afrika svärmas det miljontals gräshoppor?  

1 Östafrika 

X Västafrika  

2 Nordafrika   

 

4. Hur länge har Girjasrättegången pågått?  

1 5 år 

X 10 år   

2 7 år 

 

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

