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Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 13 mars 

     

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 

• Källkritik 

• Melodifestivalen 

 

Happ hänt   

• Brobygge 

• Speciell hälsning 

• Speciella bilder 

Rätt svar: 1, 2, X, X 

 

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


UPPGIFTER 
Källkritik  

UPPGIFT – DISKUSSION   

Tror ni på allt ni ser och läser eller är ni källkritiska? Den 13 mars är det källkritikens dag då 

man uppmärksammar den lite extra. Källkritiken handlar om att fundera på om det man 

läser eller ser verkligen är sant - till exempel på nätet, Youtube eller på Instagram. Oftast 

kan man lita på det som skrivs i en större tidning, som till exempel Dagens Nyheter, men det 

är lite mindre säkert om det bara är en enskild person i sociala medier som säger något. 

 

• Har ni sett något, till exempel på Instagram, som var falskt? 

 • Har ni några bra tips på hur man kan vara källkritisk?  

• Varför är källkritik viktigt?  

• Vad kan hända om man glömmer att vara källkritisk? 

Låt eleverna diskutera med varandra. 

 

UPPGIFT – MELLO 

I helgen hölls Melodifestivalen och flera av er kanske har sett döva som 

teckenspråksgestaltat i tv-rutan? 

• Vad gör en teckenspråksgestaltare?  

• Vad är teckenspråksgestaltning? Ge exempel. 

• Vilka var de som teckenspråksgestaltade Melodifestivalen 2020?  

• Vilket framförande var er favorit? Motivera varför.  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Vad kallas den nya bron som ska sättas på plats i Slussen, Stockholm?  

1 Guldbron 

X Silverbron 

2 Kopparbron  

  

2.  Hur många veckor tog det för Kina-fartyget att ta sig till Sverige?  



1 10 veckor  

X 20 veckor 

2 11 veckor  

 

3. Vad kallas hälsningen som sprids på sociala medier som man kan göra istället för att skaka 

hand, för att inte bli smittad av coronaviruset?  

1 Tjena-hälsning 

X Wuhan-hälsning 

2 Woho-hälsning  

 

4. Det har kommit nya bilder från en planet. Vilken?  

1 Jupiter 

X Mars 

2 Måne  

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    
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