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PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM   
PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER   
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3   
    
    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 25 maj 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.   
    
  

  

  

Huvudnyheter   

• Skogsbränder runtom i Sverige 
• Teckenspråksseminarium i riksdagen 

• Pingviner funna på Sydpolen 
    
  

  

Happ hänt   

• VM-guld i hockey 

• Tal till nationen 

• Planetjägaren TESS 
  
  
 
Rätt svar:    
2, 1, 1,X, 1, X 

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

  

Skogsbränder runtom i Sverige 

De senaste veckorna har det var mycket sol och lite regn runtom i landet. Värmen har 
gjort att det blivit ovanligt torrt, vilket lett till skogsbränder på flera platser.   
  

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Vad är egentligen en skogsbrand och hur ser den ut? Dela in er i grupper och undersök. 
 

• Använd sökmotorer för att hitta olika typer av skogsbränder.  
Varje grupp väljer en brand att ta reda på mer om.  

• Vad är en skogsbrand och varför är de så farliga? När är det som störst 
risk för en skogsbrand? Ge exempel på varför skogar börjar brinna. 

• Välj ut en film eller rita upp hur er typ av brand går till från start till slut.  

• Presentera ert arbete för klassen och förklara hur bränderna hänger ihop.  
 

  
 

Teckenspråksseminarium i riksdagen 

Det har hållits ett seminarium i riksdagen som bland annat handlade varför svenskt 
teckenspråk ska erkännas och likställas med talat svenskt språk. 
 
UPPGIFT – SEMINARIUM 
Vad tycker ni är klassen är viktigt? Bjud in experter och håll ett seminarium på skolan.  

o Fundera på något ämne ni gillar eller tycker är viktigt. Hitta personer som kan 
mycket inom det området eller kanske jobbar med att besluta om saker.  

o Varför vill ni hålla ett seminarium? Finns det något på skolan som kan förbättras 
eller vill ni berätta om något ni har lärt er?  

o Bjud in de som ni tror är intresserade av att delta i seminariet. Ni kan själva vara 
med och berätta eller vara värdar och presentera talarna.  

 
Tips! Ett seminarium kan innehålla föreläsningar, workshops eller filmer. Tänk fritt!  
 

 
 

Pingviner funna på Sydpolen 

Forskare har helt överraskande hittat 1,5 miljon adéliepingviner på Danger Islands vid 
Sydpolen. Arten är alltså inte utrotningshotad vilket man tidigare trott.   
  
UPPGIFT – TIPSPROMENAD  
Vad äter pingviner, hur stora är dom och var lever dom? Gör en egen tipspromenad!  

➢ Gå ihop två och två och ta reda på mer om pingviner. Alla par skriver två frågor. 
Varje fråga ska ha tre svarsalternativ. När varje fråga är nedskrivet på ett papper så 
skapar ni en tipsrunda i klassrummet som alla gör en och en! Gå igenom frågorna 
och de rätta svaren tillsammans med läraren och rätta varandras svar. Vem fick flest 
rätt?  

Eld, vett och etikett 

- Lek aldrig med eld ute i 
naturen 

- Grilla alltid i sällskap av 
en vuxen 

- Om ni ska elda, välj ut 
platsen noga 

- Ha vatten i närheten om 
något skulle hända 

- Släck elden ordentligt 
innan ni går  

 

Oavgjort? 
Hitta på en utslagsfråga om 

pingviner och glöm inte ordna ett 
fint pris till vinnaren! 
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Happ hänt    
  
   
UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING   
  

 

1. Tre kronor, alltså det svenska hockeylandslaget har vunnit VM-guld! Vilket lag 
mötte de i finalen?  

  
1 Kanada 

X USA 

2 Schweiz 

   
2. Efter tre perioder stod det 2–2 mellan lagen så matchen gick till förlängning och 

avgjordes sen på straffar. Vad heter den svenska målvakten?  
  

1 Anders Nilsson 

X Johan Klingberg 

2 Adrian Kempe 

   
3. I höst är det val i Sverige och inför det ska partiledare och språkrör hålla ett tal i 

TV. Hur många är det som ska hålla tal?  
  

1 Åtta stycken 

X Sju stycken 

2 Sex stycken 

   
4. Talet ska handla om vad de olika partierna vill göra och hur de vill att Sverige ska 

se ut/vara år 2028. Hur länge kommer de hålla tal?  
  

1 20 minuter 

X 15 minuter 

2 30 minuter 

   
5. Ett rymdföretag har skjutit upp en raket som hade ett rymdteleskop med sig. 

Vilket företag ansvarade för uppskjutningen?  
  

1 NASA  
X UK Space Agency 

2 SSC 

   
6. Teleskopet kallas för TESS och är en så kallad ”planetjägare”. När tror forskare 

att vi kan få veta vad TESS har hittat i rymden?  
  

1 Lagom till midsommar 

X Lagom till jul 
2 Lagom till halloween 
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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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