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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 15 mars 2019 

     

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    

• Upphovsrätt 

• Havsörnar 

Happ hänt   

• Brexit  

• Bussbrand i Stockholm 

• VM-Skidskytte och Europacupen 

 

Rätt svar: 1, X, 1, 2, 1 

 

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

Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten är till för att skydda personens rätt till sina bilder eller texter. 

Upphovsrätten innebär att ingen får använda, ändra eller sprida deras bilder eller texter utan deras 

tillstånd.  

Det kan vara bra att tänka på när ni exempelvis publicerar på internet. Här nedan kommer ett par 

övningar som ni kan göra i klassrummet.  

UPPGIFT – MÄRK UT INFORMATION 

1.) Ni gör en presentation om lekar som man lekte förr i tiden. Ni ska intervjua en äldre släkt, det kan 

vara en morförälder eller farförälder, läsa en bok eller på nätet om hur de lekte förr. De källor som 

använts i presentationen ska ni analysera och använda er av källkritikverktyg. 

2.) Hitta ett citat i en bok ni valt eller hitta på nätet. 

• Hur märker ni ut ett direkt citat? 

• Berätta samma sak med era egna ord. 

• Märk ut källan. 

3.) Hitta fakta i en bok ni valt eller hittat på nätet. 

• Skriv ned bokens text/webbplatsens fakta som ni hittat. 

• Ange källan.  

Tips! Kom ihåg att nämna upphovspersonernas namn i din bildpresentation. 

 Kolla om din skola har ett avtal för att få kopiera bilder och använda musik i ditt arbete! 

 

Havsörnar 

Antalet havsörnar har under flera år minskat i antal, men nu har de ökat. Det finns det mer än 2500 

örnar i Sverige. Havsörnen är en av Europas största fåglar och den kan bli 2,5 meter mellan 

vingspetsarna och upp till en meter lång. Vilket djur är ert favoritdjur? 

UPPGIFT – MITT FAVORITDJUR 

Ni ska få välja ett favoritdjur och samla in fakta om djuret. Om du inte hittar så mycket fakta om 

djuret, kan du göra ungefärliga gissningar om exempelvis djurets vikt, storlek och hur det lever.  

Sedan ska ni presentera era djur för varandra. Börja med att kort berätta om era djur och varför ni 

valt dem. Ta hjälp av era beskrivningar av djuret. Jämför era djur. Hänger djuren samman på något 

sätt? Träffas de ibland? Fungerar de bra ihop?  

Rita gärna hur ert djur ser ut.   

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  



 

1. I Storbritannien har de brittiska parlamentet nyligen röstat nej till Premiärminister Theresa 

Mays förslag om vilket sätt Storbritannien ska gå ur EU. Vad står förkortningen för EU?  

1 Europeiska unionen 

X Europas EU 

2 Unionens Europa 

 

2. Det har nyligen skett en bussexplosion när den var på väg in i en tunnel.  I vilken stad skedde 

bussexplosionen?  

1 Göteborg 

X Stockholm 

2 Malmö 

 

3. Det blev medaljer till Sverige i Skidskytte-VM. I vilken stad hålls Skidskytte-VM? 

1 Östersund 

X Åre 

2 Falun 

 

4.  På Skidskytte-VM hölls VM-historiens första singel mixstafett där Sverige knep bronset. Vad 

heter skidskyttarna som knep bronset?  

1 Elisabeth Högberg och Fredrik Lindström 

X Hanna Öberg och Fredrik Lindström 

2 Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson 

 

5. Nyligen hölls det Europacupen för döva i Gerlitzen i Österrike. En 11-årig skidåkare 

representerade Sverige och tog brons i både storslalom och slalom vid Europacupen. Vad 

heter skidåkaren?  

1 Alice Seyffart 

X Anja Pärson 

2 Pernilla Wiberg 

 

 

 



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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