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Lilla Aktuellt teckenspråk den 8 mars 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.    

     

Huvudnyhet 

• Hesa Fredrik  

 

Happ hänt   

• Youtube kommentarsfält 

• Tornado i USA 

• Tv-spelsturnering i fotboll  

 

Rätt svar: X, 1, 2, 1, 2 
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UPPGIFTER  
Hesa Fredrik 

Hesa Fredrik har en viktig uppgift eftersom den ska varna och informera oss i kriser. Men 

vad är Hesa Fredrik egentligen? Googla upp Hesa Fredrik och visa för klassen hur den ser ut.  

 

UPPGIFT – SÖK EFTER FAKTA 

Jobba två och två och ta reda på mer om Hesa Fredrik. Ta hjälp av sökmotorer på internet. Sök till 

exempel efter svar på följande frågor:  

• Varför kallas den för “Hesa Fredrik”?  

• Hur många Hesa-Fredrik tutor finns det i Sverige?  

• Hur ofta tutar Hesa-Fredrik? 

• Varför låter den tusen gånger starkare än en biltuta? 

• Vad står förkortningen VMA för? 

• På vilka sätt kan ett VMA skickas ut? Ge tre olika exempel. 

• När använder man tutorna?  

Tips! Ni finner information från www.krisinformation.se  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

1. Nyligen stängdes miljontals kommentarsfält på ett av följande sociala medier för att skydda 

barn. Vilken social media var det?  

1 Facebook 

X Youtube 

2 Instagram 

  

2. Men det är lätt att slå på kommentarerna igen. Att Youtube gjorde så här var ett sätt att 

markera att det inte är okej. Vad kallas denna handling?  

1 Symbolisk handling 

X Märk handling 

2 Rättvis handling 

 

3. Stora virvelvindar har nyligen skapat kaos i delstaten Alabama. I vilket land ligger delstaten 

Alabama? 

1 Kanada 

X Mexiko 
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2 USA 

 

4. Vad kallas dessa kraftiga virvelvindar?  

1 Tornado  

X Storm 

2 Orkan 

 

5. Nyligen arrangerades en tv-spelsturnering i fotboll för teckenspråkiga i Stockholm. Totalt var 

det 24 personer som deltog i turneringen. Vem var den yngsta deltagaren som medverkade?  

1 Balieys Kubb 

X Bailey Kubb 

2 Bailey Klubb  

  

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    
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