
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 27 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    

• Tre årstider 

• Barn rånar barn 

 

UPPGIFTER 
Tre årstider 

UPPGIFT – HÖSTJAKT 

Hur många av varje sort kan du hitta? Bege dig ut i naturen och leta! 

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


• Fjädrar 

• Blommor 

• Träd 

• Löv 

• Vattenpölar 

• Myror 

Hösten är en årstid. Vilka andra årstider finns det i Sverige? 

• Vilken årstid tycker du bäst om och varför? 

• Skriv vad som är typiskt för varje årstid och vad man kan göra då. Arbeta tillsammans 

med en klasskamrat. 

 

Barn rånar barn 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Rån mot unga har ökat väldigt mycket de senaste åren. 

• Varför tror ni att det blivit en ökning de senaste åren? 

• Hur och vem ska kunna göra något åt det problemet? Spelar landets politik någon 

roll?   

Diskutera vad ni tycker samt hur ni skulle lösa det här.  

 

Gretas klimattal 

UPPGIFT – SKRIVA ETT TAL 

15-åriga Greta Thunberg har blivit världskänd för sin skolstrejk mot världens klimatpolitik. 

Nyligen höll hon ett tal till FN-chefen.  

Ni ska skriva ett eget kort tal, som om ni stod framför hela FN:s generalförsamling. Vilket 

ämne skulle ni lyfta upp och vad skulle ni säga?  

 

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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