
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 20 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 https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak  

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Internationella dagen för teckenspråk  

 

Happ hänt   

• Höstbudgeten 

• Vaccinering 

• Prideflaggan 

 

Rätt svar: X, 1, 1, X, 2 

 

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


UPPGIFTER 
Internationella dagen för teckenspråk 

UPPGIFT – AKTIVITET  

Var och en ska skapa berättelser på teckenspråk med hjälp av siffrorna 1 till 10. Låt eleverna 

visa sina 1-10 berättelser för varandra, kan de se vad siffrorna föreställer? Spela gärna in 

berättelserna och visa upp filmen för andra i skolan, om eleverna vill.  

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Måndag den 23 september är internationella dagen för teckenspråk. Varför är det viktigt att 

uppmärksamma den dagen? Gå ihop 2 och 2 och hitta svaren på frågorna.  

Hitta svaren med hjälp av sökmotorer på internet.  

• Vilken organisation förklarade internationella dagen för teckenspråk till den 23 

september? 

• Varför valde de just det datumet?  

• Varför är dagen så viktigt för döva? 

Diskussion: på vilka sätt kan vi uppmärksamma dagen? Ge gärna minst tre exempel. 

Diskutera med varandra i klassen. 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Nyligen kom regeringens budget på hur landets pengar ska fördelas. Vad kallas den?  

1 Årsbudgeten 

X Höstbudgeten 

2 Vårbudget  

  

2.  Vad heter Sveriges finansminister?  

1 Magdalena Andersson  

X Elisabeth Svantesson 

2 Anders Borg  

 

3. Vad kallas sjukdomen som är ett virus som kan leda till cancer och som sprids vid t.ex. sex?  

1 HPV 

X HIV 



2 VPN 

 

4. Just nu snackar man mycket om den där prideflaggan i Sölvesborg. I vilket län ligger 

Sölvesborg?  

1 Skåne 

X Blekinge 

2 Dalarna 

 

5. Enligt politikerna i Sölvesborg ska prideflaggan inte längre få hissas upp på en viss byggnad. 

Vad är det för byggnad?  

1 Rådhus  

X Tingsrätt 

2 Stadshus 

 

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

