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PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3 

 

 

LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 3 MARS 2017 

 
 

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 i SVT Barnkanalen. 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. 

Klipp och annat material om programmen finns på webben: 

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/ 

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook. 

Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

 Sju nya planeter 

 Nils Bildt 

 Sportlov 

 

 

Happ hänt denna vecka:  

 Oscarsgalan 

 Skid-VM 
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Diskussionsfrågor 

 

Sju nya planeter 

I veckan berättade amerikanska rymdforskare att de har hittat sju nya 
planeter.  Det intressanta med planeterna är att de är ungefär lika stora som 
jorden och flera av dem ligger på bra avstånd från sin stjärna. Det gör att 
forskarna tror att det kanske går att leva där. Rymdforskare runt om i världen 
jobbar för fullt för att ta reda på om det finns förutsättningar för liv på någon 
av de planeterna. 

 

UPPGIFT 1 

Många forskar och söker svar på vad som finns i rymden. Diskutera tillsammans i 
klassen.  

 Varför är det viktigt att ta reda på saker om rymden? 
 Rymden, är du intresserad? Varför/Varför inte 

 Tror du att det finns liv i rymden? Förklara hur du tänker! 

 Om vi människor vill flytta till en annan planet. Vad skulle krävas för att 

det ska gå att leva där? Skriv upp på tavlan alla förutsättningar ni 

kommer på! 

 Vilka skäl finns det för att vi vill flytta till en annan planet än jorden? 

 

UPPGIFT 2 

Gå ihop två och två och ta reda på mer om våra planeter. Ta hjälp av sökmotorer på 
internet.  

 

 Vilka planeter finns i vårt solsystem?  
 Pluto var tidigare den 9:e planeten men sedan kom man fram till att 

Pluto inte var en planet utan en ….vad? 
 Vilket planet ligger närmast solen? 
 Vilken planet i vårt solsystem är störst? 
 Vilka planeter har ringar? 
 Vilket planet ligger närmast jorden? 

 

 

 

 

Nils Bildt 
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Det har pratats om Sverige i USA den senaste tiden. Det började med att 
president Donald Trump i ett tal tog upp att något hade hänt i Sverige den 17 
februari. Det visade sig att Trump hade sett ett program i TV-kanalen Fox 
News som handlade om invandring och brottslighet i Sverige.  

När TV-kanalen Fox tog upp samma ämne igen bjöd de in Nils Bildt som 
presenterades som svensk säkerhetsrådgivare. Problemet var att ingen riktigt 
visste vem han var.  

 

UPPGIFT 1 

Gå ihop två och två. Hur kunde detta ske, undrar många. Vad tror du? Fundera på 
hur mycket en redaktion behöver ta reda på innan de bjuder in en gäst. Gör nu egna 
efterforskningar: använd sökmotorer på internet och ta reda på så mycket du kan 
om Nils Bildt. Glöm inte ange dina källor! 

- Vad kallar Nils Bildt sig egentligen (dvs hans sysselsättning)? 
- Var växte han upp och var bor han nu? 
- Är han släkt med vår tidigare statsminister Carl Bildt? 
- Vad hette han innan han bytte efternamn till Bildt? 

 

UPPGIFT 2 

 

Fox News fick ”pudla” det vill säga de gjorde en pudel. Vad gjorde de? Använd 
sökmotorer på internet och ta reda på vad uttrycket betyder. 

Uttrycket är ganska nytt: var kommer det ifrån?  
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Sportlov 

 

UPPGIFT 1 

Titta på inslaget och använd sökmotorer på internet. Hitta svar på följande frågor: 

1. När började skolorna med sportlov? 
2. Vad var anledningen? 
3. Det hette inte sportlov i början, utan något annat – vad? Varför 

kallades det så? 
4. Varför ändrades det till sportlov sedan? 

 

UPPGIFT 2 

Har du något speciellt sportlovsminne? Skriv ner ditt minne som en 
berättelse. Berätta sedan för varandra i klassen.  

 

 

Happ hänt 

 Vem var värd på årets Oscarsgalan? 
 

 På Oscarsgalan rådde stor förvirring när priset för årets bästa film 
skulle delas ut, vilken film vann till slut?  
 

 Marit Björgen är skiddrottning i årets skid-VM. Hon tävlade inte förra 

säsongen, vad var orsaken till att hon inte tävlade? 

 
 

 

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 


