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BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 8 november 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    

• Berlinmuren  

• Halloween  

 

Happ hänt   

• SM-guld 

• New Delhi 

• Valar 

Rätt svar: 1, X, X, 2 

 

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


UPPGIFTER 
Berlinmuren 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Den 9 november är det 30 år sedan som Berlinmuren revs. Det här är en historisk och speciell 

händelse. Under många år gick en hög mur genom staden Berlin och gjorde det omöjligt för 

människorna som bodde där att röra sig från en sida av staden till den andra. Halva Berlin tillhörde 

Östtyskland och andra halvan tillhörde Västtyskland. Varför revs Berlinmuren? Diskutera först i par 

och sedan i helklass.   

   • Har du hört talas om Berlinmuren? Kolla Lilla aktuellt teckenspråks inslag om Berlinmuren.   

   • Hur tror du det var att bo i Berlin innan muren föll?     

   • Vad kan det ha varit för skillnader att bo i östra jämfört med västra Berlin? 

   • Hur skulle du känna om det plötsligt byggdes en mur som delade upp den plats där du bor? 

 

Halloween 

UPPGIFT – KOLLAGE 

Oavsett om man väljer att fira Halloween och/eller Allhelgona, så är lite spöklika dekorationer ett 

sätt att piffa upp trädgården på senhösten.  

Hur skulle din trädgård se ut om du fick välja? Gör ett kollage som sätts upp i klassrummet.  

• Fundera på vad syftet med att piffa upp trädgården på senhösten och vad du tycker om. Vad 

skulle du dekorera på trädgården? Vad ska du göra för att alla ska känna sig välkomna till din 

kreativa trädgård?  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Vilket herrlag blev svenska mästare i fotboll?  

1 Djurgården 

X AIK 

2 Hammarby  

  

2.  Vilket damlag blev svenska mästare i fotboll? 

1 Piteå  

X Rosengård  

2 Göteborg 



 

3. I vilket land ligger huvudstaden New Delhi?  

1 Sri Lanka 

X Indien 

2 Kina 

 

4. Vad heter en valart som kan “fånga upp” koldioxid?  

1 Sillval  

X Blåval 

2 Knölval   

Det har också visat sig att knölvalar är bra för klimatet, för att dom kan “fånga upp” 

koldioxid. 

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

