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Lilla Aktuellt teckenspråk, den 24 januari 2020 

     

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.    

     

Veckans innehåll: 

• Bränderna i Australien 

• Källkritik 

 

UPPGIFTER 
Bränderna i Australien 

UPPGIFT – STARTA DIN EGEN INSAMLNING  

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


Just nu är de tett nödläge i Australien eftersom det är flera och omfattande skogsbränder där. Flera 

tusentals djur drabbas på grund av skogsbränderna.  

Var och en får skapa en egen insamling för att kunna hjälpa djuren.  

 

Insamling: 

Så här gör du: 

• Skriv en text och gör sedan en video där eleven tecknar sin uppmaning till att hjälpa till.  

• Dela innehållet med klasskamraterna, och den som vill kan passa på att dela klippet med 

kompisar eller familj.  

Se ett exempel från världsorganisationen WWF https://egeninsamling.wwf.se/akutinsamling-

australien  

 

Diskussion: 

Diskutera om det finns andra sätt att hjälpa människor i nöd: 

- I vilka situationer? Nämn både tidigare situationer (riktiga exempel) och potentiella 

situationer. 

- Vad kan man hjälpa till med? 

- Varför är det viktigt att hjälpa varandra? 

 

Källkritik 

UPPGIFT – ta reda på vad det innebär att vara källkritisk? 

Det är lätt att tro saker vid första titten och om man inte har sammanhanget så kan det bli 

missförstånd. Det är även lätt att manipulera bilder. Därför ska man alltid vara källkritisk, alltså fråga 

sig om det man ser verkligen är sant.  

Para ihop eleverna två och två. Låt dem diskutera kring källkritik: 

- Vad är källkritik? 

- Vad innebär det att vara källkritik? 

- Ge exempel på hur man kan tänka källkritiskt! 

- Har du någon gång sett något som du funderat över om den är sann eller inte? Var det en 

bild eller video? Var såg du den? Varför tvekade du om den var sann eller inte? 

Redovisa för varandra i klassen. 

 

TIPS: 

Har ni extra tid över, kan eleverna titta på Pi inte sant som handlar om källkritik. 

https://urplay.se/serie/211896-pi-inte-sant 

 

https://egeninsamling.wwf.se/akutinsamling-australien
https://egeninsamling.wwf.se/akutinsamling-australien
https://urplay.se/serie/211896-pi-inte-sant


Programledaren Nabil reder ut vad som är sant och falskt i de moderna myter som cirkulerar runt på 

internet. Programmet riktar sig till högstadiet och gymnasiet. 

 

Veckans nutidsorientering utgår på grund av redaktionellt manfall.  

 

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

