
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

    

Lilla Aktuellt teckenspråk, den 28 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 

• Syrien 

• DCL - jämställdhetsfrågan 

Happ hänt   

• Corona 

• VM i skidskytte  

Rätt svar: 1, X, 1, 2 

 

UPPGIFTER 
 

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


Kriget i Syrien 

Kriget i Syrien har pågått i nästan nio år och de senaste månaderna har det blivit mer oroligt där. 

Flera olika grupper krigar mot varandra samt mot Syriens regering.   

 UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Varför är det krig i Syrien? Använd hemsidan www.globalis.se som underlag för att ta reda på mer.   

• När blev landet självständigt? Jämför med de nordiska länderna.  

• Vilka grupper är det som inte kan komma överens? Ser du någon likhet mellan grupperna?   

• Vilken metod använder ledarna för att ta över makten i landet?   

• Hur ser konflikten ut idag? Hur kan andra länder eller organisationer hjälpa till? 

 

DCL 

I turneringen DCL som hölls i Vigevano i Italien, blev många spelare missnöjda för de upplevde att 

kvinnliga och manliga spelare behandlades väldigt olika.  

UPPGIFT – DISKUSSION 

Varför upplevde spelarna att de blivit särbehandlade? Hur tyckte ni DCL bemötte denna fråga? Dela 

in er i grupper och diskutera. Fundera också på hur ni själva skulle ha reagerat om det här hände i 

Sverige. Hur skulle ni ha gjort?  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Vad heter viruset som det har snackats mycket om?  

1 Coronaviruset 

X Sars 

2 Lilla viruset 

  

2.  Varifrån kommer viruset?   

1 Italien 

X Kina 

2 Australien 

 

3. Vad heter myndigheten vars uppdrag är att främja hälsa, förebygga och skydda mot 

hälsohot?  

1 Folkhälsomyndighet 

X Skyddsinstitutet  

http://www.globalis.se/


2 Forskarcentrum  

 

4. Vem knep Sveriges enda medalj i senaste Skidskytte VM? 

1 Peppe Femling  

X Johanna Skottheim  

2 Hanna Öberg 

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

