
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk, den 18 oktober 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:    
   

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

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Tre planeter 

• Ensam i skolan  

 

Happ hänt   

• EM-kval i herrfotboll 

• Bilrace  

Rätt svar: X, X, 1, 1 

 

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


UPPGIFTER 
3 planeter 

UPPGIFT – KORT DRAMA 

Forskarna har upptäckt att det finns planeter utanför vårt solsystem, så kallade exoplaneter, som snurrar 

runt andra solar än vår egen sol. 

Ni ska få skapa en egen planet. Hur skulle livet se ut på planeten? Dela in er i grupper och hitta på ett 

drama om er egen planet.  

• Vad heter planeten? Vad består planeten av? Ta reda på mer om andra planeter för 

inspiration innan ni skriver manus.   

• Hitta på en historia där ni själva lever på planeten. Samarbeta och använd fantasin när ni 

klurarut detta.  

• Skriv en text- eller bildmanus och öva tillsammans så ni känner er trygga med rollerna.   

• Ordna gärna klädoutfits och rekvisita till er teaterföreställning och visa upp den för klassen.  

 

Ensam i skolan 

UPPGIFT – DISKUSSION  

Vad innebär med att vara ensam? När kan man känna sig ensam? Diskutera först i par och sedan 

med hela klassen.   

• Ge exempel på var och när man kan känna sig ensam.   

• Vad kan man göra om man känner sig ensam i skolan?  

• Vad kan man göra om man ser att någon är ensam?   

• Fundera på om det skulle vara lättare att förstå situationen om en vet att hen är ensam.  

Diskutera era egna uppleverler. Hur kändes det? Är det lätt eller svårt att hjälpa någon som är 

ensam? 

 

Tips! För hjälp och stöd finns BOUJT, barn och ungdomsjour på teckenspråk! Kolla in deras hemsida 

boujt.se 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Nyligen spelade Sveriges herrar gruppspelsmatch under EM-kval, i fotboll. Vilket lag mötte 

Sverige?   

1 Rumänien 

X Spanien 

2 Norge  

  



2.  Vad blev slutresultatet i denna match?  

1 1 - 0  

X 1 - 1 

2 2 - 0 

 

3. I vilket land hölls världens största tävling för bilar som går på solenergi? 

1 Australien 

X Thailand 

2 Chile 

 

4. Vilka är det som tävlar?  

1 Studenter 

X Professionella förare  

2 Lärarna  

 

 

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

