
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk, den 21 februari 2020 

     

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 

• Solen 

• Äta insekter 

 

Happ hänt   

• Olof Palme 

• Teckenspråksrättigheter 

• Semla 

 

Rätt svar: X, 2, 2, 1, 2, 1 

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


 

UPPGIFTER 
Solen 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Vi har länge studerat och undersökt solen, som är vår närmaste stjärna. Men fortfarande 

finns det många frågetecken kring solen. Nu har ett teleskop på ön Maui som ligger i Hawaii 

i Stilla havet tagit de bästa bilderna av solen någonsin. Så vi upptäcker fortfarande nya saker 

om solen. Och nu ska vi lära känna vår sol bättre:  

• Hur långt är avståndet mellan jorden och solen? 

• Hur snabbt färdas jorden runt solen? 

• Hur stor är solen i jämförelse med jorden?  

• Hur varm är solen, 

o Vid ytan? 

o Inuti? 

• Vad består solen till största delen av? 

• Förklara hur en solförmörkelse sker. Skriv och rita.  

• Varför är solen viktigt för oss på jorden? Ge några exempel.  

 

Äta insekter 

UPPGIFT – DEBATT 

Insekter som mat och foder i Sverige? Ja, snart kan det bli lagligt med ätbara insekter i 

Sverige!  

Dela upp er i två grupper. Den ena gruppen ska vara positiv till att sälja insekter som 

livsmedel i Sverige och den andra gruppen ska vara negativ till ett sådant förslag. Förbered 

er genom att läsa på om insekter som livsmedel. Ordna sedan en debatt i klassen där läraren 

eller välj ut en elev som ska leda debatten och bestämma vem som får ha ordet. Diskutera 

sedan vilka argument som användes.  

 

TIPS! Tänk på att ha starka argument, lyssna på din motståndare och var självsäker!   

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Vem var Olof Palme? 

1 Sveriges utrikesminister 

X Sveriges statsminister 



2 Sveriges talman  

  

2.  Han dödades på gatan en kväll när han hade varit på bio. Hur många år sen var det?   

1 20 år 

X 38 år  

2 34 år 

 

3. Vad står WFD för?  

1 Westminister Foundation for Democracy 

X Water Framework Directive  

2 World Federation of the Deaf  

 

4. Vilket land var först med att underteckna WFD:s “Teckenspråksrättigheter för alla”?  

1 Island 

X Sverige 

2 Tyskland   

 

5. Hur mycket väger världens största semla?  

1 500 kg 

X 400 kg  

2 300 kg 

 

6. Det blev ett nytt världsrekord för stavhopparen Duplantis igen. Hur högt är det nya 

rekordet?  

1 6,18 m  

X 6,20 m  

2 6,17 m 

 

 

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    

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

