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Lilla Aktuellt teckenspråk - den 13 september 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.    

     

Huvudnyheter    

• SOS-alarm 

• Preppers  

 

Happ hänt   

• Riksdagens öppnade 

• Halvmaraton 

Rätt svar: X, 1, 1, 2 

 

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/


UPPGIFTER 
UPPGIFT – SVARA PÅ FRÅGOR  

Ni ska ta reda på mer om SOS alarm. Och sedan redovisa era svar för varandra i klassrummet.  

• Kan jag ringa från ett annat land? Varför eller varför inte?  

• Kan SOS Alarm se var jag befinner mig när jag ringer till 112 från min mobiltelefon? 

• Kan man skicka sms till 112?  

• Ska man slå riktnumret innan man slår in 112? 

• Vad är en SOS-operatör?  

• Varför ställer en SOS-operatör många frågor?  

 Använd www.sosalarm.se för att hitta svaren till frågorna!  

 

Preppers  

UPPGIFT – TIPSRUNDA 

Vad utmärker en bra prepper? 

Gå ihop två och två och ta reda på mer om ämnet preppers. Alla par skriver två frågor. Varje fråga 

ska ha tre svarsalternativ.  

När varje fråga är nedskrivet på varsitt papper, sätt upp dem på olika platser i ert klassrum – vips så 

har ni en tipsrunda! Alla går runt, en och en, och svarar på frågorna!  

Gå igenom frågorna och de rätta svaren tillsammans med läraren. Rätta varandras svar. 

Vem fick flest rätt? 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. När öppnade Sveriges riksdag igen för det nya arbetsåret?  

1 2 september 

X 10 september 

2 9 september 

  

2.  Sverige har en gammal tradition om vem som öppnar riksdagen, trots att denne inte har 

någon makt över politikerna eller riksdagen. Vem är det som brukar öppna riksdagen?  

1 Kungen 

X Drottningen 

2 Prinsessan  

 

http://www.sosalarm.se/


3. Nyligen tävlade Otto Kingstedt i Stockholm Halvmaraton. Vilken plats slutade han på? 

1 Fjärdeplats 

X Förstaplats 

2 Andraplats 

 

4. Det blev både personligt rekord, svenskt och europeiskt rekord för döva i Halvmaraton. Vad 

blev hans tid? 

1 1.10.68 

X 55.78 

2 1.06.58 

 

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

