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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 2 mars 2018 

 

 

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: 

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

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier. 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

• Ny sorts matbutik i USA 

• Snökanon 

• Vasaloppet 

Happ hänt denna vecka:  

• OS 

• Palmemordet 

• Val i Europa 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

1, 2, X, 1, 1, 2 

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


Uppgifter 

 

Ny sorts matbutik i USA 

I USA har man öppnat en ny sorts matbutik där man kan gå in i butiken, plocka på sig de varor 

man vill ha och bara lämna butiken utan att betala. I stället för att gå till en kassa och betalar så 

används ett system som är kopplat till kundens mobil, kameror registrerar vad man plockat på 

sig och efter att man lämnat butiken dras köpet från ditt konto kopplat till mobilen. 

 
UPPGIFT – DISKUSSION 

Dela upp er två och två..  

 Som kund slipper man stå och köa i dessa affärer för att betala men vilka fördelar finns 
det för mataffären att ha ett kassalöst system. Skriv upp fördelarna. 

 Tror du att det finns några nackdelar med att ha ett sådant här system. Skriv en lista och 
jämför med listan på fördelar. 

 Finns det andra butiker än matbutiker där ett kassalöst system inte skulle fungera? 
 Ge exempel och förklara varför ni tror det. 
 I vilken världsdel ligger landet USA? I vilken världsdel ligger Sverige? 

 
 
Tips! När ni använder sökmotorer på nätet, kom ihåg att vara källkritiska! 

 

Isdygn 

Isdygn är ett meterologiskt begrepp som i Sverige innebär att maximitemperaturen under ett 

dygn är under 0 °C i hela Sverige. 

UPPGIFT 

Samarbeta tre och tre. Ta reda på svaren tillsamman. Gör sedan som ett nyhetsinslag på TV. 

Använd mobiltelefonen. En filmar, en är reporter och ställer frågorna, den tredje är experten och 

svarar på frågorna. Spela upp nyhetsinslaget för klassen 

 I Sverige mäter man temperatur med enheten °C som är en förkortning för Celcius 

Men i USA används en annan enhet för temperatur vilken? 

 Hur ska man klä sig för att hålla sig varm då det är kallt ute? Ge fem tips. 

       Gå in på https://www.testfakta.se/sv/sport-fritid/article/sa-haller-du-varmen-i-vinter 

 Låtsas att du är en meteorolog, rita upp en Sverigekarta på tavlan och beskriv vad en 

snökanon är för något genom att rita en förklaring på tavlan. 

Vasaloppet 

 Första söndagen i mars åker tusentals människor skidor. De åker nämligen något som heter 

Vasaloppet. Det är ett långt och tungt lopp som kan ta flera timmar. Loppet är 90 kilometer lång å 

startar i Sälen och slutar i Mora. 

 
UPPGIFT  

https://www.testfakta.se/sv/sport-fritid/article/sa-haller-du-varmen-i-vinter


Arbeta själv 

 Gör ett porträtt av Gustav Vasa. 
 I vilket landskap ligger Mora? Hur många landskap finns det i Sverige? 
 I Mora bodde en känd konstnär Anders Zorn, han dog 1920. Sök upp en känd tavla av 

Zorn på nätet och låt dig inspireras, måla din egen Zorntavla. 
 Hur många meter är 9 mil?  
 Om du fick arrangera en egen tävling, vilken tävling skulle det vara? 

 
 

Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Hur många medaljer vann Sverige sammanlagt i årets vinter OS? 

1 14 stycken 

X 12 stycken 

2 10 stycken 

 

2. Vilket land vann flest medaljer? 

1 Ryssland 

X Tyskland 

2 Norge 

 

3. Vilken av följande personer har inte varit Sveriges statsminister? 

1 Hjalmar Branting 

X Mona Sahlin 

2 Thorbjörn Fälldin 

 

4. Under vilken årstid mördades Olof Palme? 

1 Vintern 

X Våren 

2 Hösten 

 

5. När är det val i Sverige i år? 

1 9 september 

X 1 maj 

2 8 mars 

 

6. Den 4 mars är det parlamentsval i Italien. Ordet parlament har sitt ursprung i det franska ordet 



                 Parlement vad betyder det ordet? 

1 Bestämma 

X Regering 

2 Samtal 

 

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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