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Lilla Aktuellt teckenspråk den 6 december 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    

• Dövfilmsfestival  

 

Happ hänt   

• Ris i skolan 

• Färgglasögon 

• Bragdguldet 

Rätt svar: X, 2, X, 1, 1 

 

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


UPPGIFTER 
Dövfilmfestival 

UPPGIFT – VÄLJ EN FILM 

I år firar dövfilmfestival här i Sverige hela 20 år. Det är en filmfestival som visar filmer med döva, 

teckenspråk och dövkultur som tema. Filmer från hela världen: kortfilmer, långfilmer, drama och 

dokumentärer – producerade av, med och om döva. 

Vilken film skulle du vilja se? Skriv och motivera varför. Sen ska ni berätta för varandra i klassrummet.  

Stöd till skrivningen:  

• Vad heter filmen?  

• Vem är producenten som gjort filmen?  

• Vad handlar filmen om?  

• Varför har du valt just den filmen? 

• Om du var producent – vilken film skulle du göra?  

 

Diskussion: Varför finns dövfilmfestivalen? Är det viktigt eller inte? Motivera.  

 

 UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

Rubrik: Ris i skolan 

 

1. Vad heter kommunen som bestämt att de inte kommer att servera en matprodukt till 

skollunch mer?  

1 Sundbyberg 

X Växjö 

2 Malmö  

  

2.  Vad är det för matprodukt?  

1 Pasta 

X Potatis 

2 Ris 

 

3. Vad heter den 12 åriga pojken som varit färgblind i hela sitt liv?  

1 Johan 



X Jonathan 

2 Joe 

 

4. Vad heter det där fina priset som en idrottare kan få i Sverige?  

1 Bragdguldet 

X Silverfat 

2 Kopparpris 

 

5. Vad heter den där stjärnorienteraren som fått det där fina priset?  

1 Tove Alexandersson 

X Sarah Sjöström 

2 Frida Hansdotter 

 

 

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

