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Lilla Aktuellt teckenspråk, den 25 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    

• Sharenting  

 

Happ hänt   

• Inställda operationer  

• Historisk rymdpromenad  

• Spindelkvinnan 

Rätt svar: X, 2, 1, 1, 2, 1 

 

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


UPPGIFTER 
Sharenting 

UPPGIFT – DISKUSSION  

Sharenting är när föräldrar lägger upp bilder på sina barn på sociala medier. Ska föräldrar fråga 

om sina barns godkännande innan man lägger upp bilder på det här sättet? Diskutera först i par och 

sedan med hela klassen.   

• Vad betyder sharenting? 

• Ge exempel på vilka sociala medie-plattformar föräldrar brukar lägga upp bilder på sina barn 

och vad för typ av bilder. 

• Vad kan man göra om föräldrarnas barn inte vill att bilder på dom ska läggas upp på sociala 

medier?  

• Vad kan man själv göra om man ser att sina föräldrar redan lagt upp bilder på en själv på 

sociala medier och man inte tycker att det är ok?  

Diskutera era egna upplevelser. Har det hänt er att era föräldrar lagt upp bilder utan ha frågat efter 

ert godkännande? Är det rätt eller fel? Om ni tycker att det är fel, finns det någon lösning på detta?  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. I Sverige har många personer som skulle ha opererats fått sina operationer inställda. Vad 

orsakade det?  

1 Brist på läkare  

X Brist på sjukvårdsmaterial 

2 Brist på sjuksköterskor  

  

2.  Hur långt ovanför jorden ligger den internationella rymdstationen ISS? 

1 500 km  

X 1000 km 

2 400 km  

 

3. Vad heter de två kvinnliga astronauter som gick den första helkvinnliga rymdpromenaden? 

1 Jessica Meir och Christina Koch 

X Jessica Meir och Anne McClain 

2 Christina Koch och Anne McClain  

 



4. Hur fort snurrar ISS runt jorden?  

1 28 000 km i timmen 

X 45 000 km i timmen  

2 13 000 km i timmen  

 

5. Hur många meter lyckades spindelkvinnan klättra på under sju sekunder?  

1 20 meter  

X 10 meter 

2 15 meter 

 

6. Det blev ett nytt världsrekord. Vilken tid fick spindelkvinnan?  

1 6.995 sekunder 

X 6.885 sekunder 

2 6.775 sekunder 

 

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

