
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 14 februari 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.    

     

Huvudnyheter 

• Liferun 

• Alla hjärtans dag!  

 

Happ hänt   

• Riksrätt 

• Världsrekord 

• Oscarsgala 

 

Rätt svar: 2, X, X, 2, 1, 1  

 

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


UPPGIFTER 
Liferun 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Internationella Röda korset samarbetar med onlinespelet Fortnite som ett sätt att nå ut till unga 

personer. I vanliga fall går spelet ut på att hitta vapen och andra hjälpmedel, för att sedan ta kål på 

motspelarna. Sist kvar vinner. Men i det nya läget ”Liferun” kan spelaren i stället välja att rädda livet 

på sina motståndare. 

• Spelar du data- eller tvspel? Varför/varför inte? 

• Vilka spel gillar du? Motivera ditt svar. 

• Ungefär hur mycket tid lägger du på tv- och dataspel i veckan?  

• Om du skulle skapa ett eget tv- eller dataspel, vad skulle det vara för spel? Diskutera 

tillsammans. 

 

Alla hjärtans dag! 

UPPGIFT – PYSSEL 

Pyssla gärna något fint till dig själv eller till någon annan som du vill visa din kärlek för. Det 

kan vara din familj, släkt eller vänner.  

Ni behöver följande: 

 - kartong till kortet 

 - papper 

 - vaxkritor eller färgpennor 

 - sax 

 - lim 

 - (plastögon) 

BESKRIVNING IDEER: 

 1. Rita olika hjärtan på papper och färglägg dem. 

 2. Rita ett stort hjärta med ett glatt ansikte och färglägg. Om du vill limma fast ett par plastögon på 

ansiktet. 

 3. Klipp ut hjärtan. 

4. Limma små hjärtan runt det stora hjärtat. 

5. Skriv din Alla hjärtans dag hälsning inne i kortet. 

TIPS: VAR KREATIV!  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Nyligen stod Donald Trump inför rätta i en speciell rättegång - vad kallas den? 

1 Riksvapen 

X Riksstat 



2 Riksrätt 

  

2.  Vad heter den unga stavhopparen som slog världsrekord alldeles nyligen?  

1 Giorgio Armani  

X Armand Duplantis 

2 Arnold Duplan 

 

3. Hur hög blev det nya världsrekordet?  

1 6,1 meter 

X 6,17 meter 

2 6,30 meter  

 

4. Vad heter filmen som fick priset årets bästa animerade film?  

1 Draktränaren 3  

X Klaus 

2 Toy Story 4  

 

5. Vad heter skådespelerskan som bar en cape med kvinnliga regissörers namn?  

1 Nathalie Portman  

X Scarlett Johansson  

2 Kathy Bates  

 

6. Hur många Oscars fick sydkoreanska filmen “Parasit”?  

1 4 

X 5 

2 3 

 

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

