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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 16 februari 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:  

• Vattenbrist i världen 

• Rockors äggläggning 

• Vad är kärlek?  

Happ hänt denna vecka:  

• Viltsäker järnväg 

• Skolskjutning i USA 

• OS-summering 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   

X, 1, 1, 2, 1, 2 

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


Uppgifter 

 

Vattenbrist i världen 

Trots att världens yta är täckt till 70 procent av vatten, så är bara 3 procent av vattnet drickbart 

och flera länder i värden lider idag av akut vattenbrist. 

 
UPPGIFT – SÖK FAKTA 

I Sverige har vi inte problem med mängden vatten, men vi har problem att med det som hamnar 
i vårt avlopp. Ta reda på svaret till frågorna nedan och bli mer vattensmart!  
 

 Vart ska du tvättar bilen?  
 Varför ska man dammsuga ordentligt?  
 Är kranvatten verkligen bättre än vatten på flaska?  
 Ge exempel på saker du inte ska spola ned i toaletten.  
 

Tips! Om det är lite klurigt, använd hemsidan www.svensktvatten.se som stöd! 

 

Rockors ägglossning 

Vid Galapagosöarna i Stilla havet har forskarna upptäckt att rockorna i området lägger sina ägg 

alldeles vid undervattensvulkaners lufthål. 

 
UPPGIFT – KOLLAGE 

Visste du att rockor är släkt med hajar och oftast lever på havets botten? Dela in er i grupper, ta 
reda på mer om rockor och gör ett kollage.  

• Välj en rocka ni tycker verkar intressant. (det finns över 500 arter att välja mellan...)  
• Skriv ner fakta om den arten. Vad äter den? Hur ser den ut? Var lever den? 
• Rita/skriv ut en bild på er rocka och klistra fast på kollaget.  
• Presentera ert kollage för klassen och häng sedan upp det i klassrummet.  

 

 

Vad är kärlek?  

Den 14 februari är det alla hjärtans dag och många passar på att ge kärlek till någon man tycker 

extra mycket om. Men vad är kärlek egentligen?  

 

UPPGIFT 2 – BERÄTTELSE 

Det finns väldigt många filmer, böcker och berättelse som handlar om kärlek. Skriv en egen 

berättelse om vad kärlek är och fundera på vad som händer när man blir kär.   

➢ Bestäm om du vill skriva om en egen upplevelse eller en påhittad person. Vem är 

personen kär i? Hur berättar personen att hen är kär? Är kärleken besvarad? Vad 

händer i kroppen när personen är kär? Titta gärna på inslaget om kärlek för att få 

inspiration.  

http://www.svensktvatten.se/


 

Happ hänt  

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING 

 

1. Varje år dör massor av vilda djur i tågolyckor i Sverige, men med hjälp av övergångsställen ska 

man få stopp på detta. Hur många övergångsställen ska byggas?  

1 15 

X 18 

2 10 

 

2. Problemet har varit att djuren inte hinner springa undan innan tåget kommer. Vad är det som 

kommer användas vid övergångsställena för att tidigare få bort djuren? 

1 Ljud och ljus 

X Extra höga stängsel 

2 Galler på marken 

 

3. Det blev en drömstart för Sverige i OS! Charlotte Kalla vann nämligen det allra första OS-guldet 

som delades ut. Vilken gren tävlade hon i?  

1 Skiathlon 

X Klassisk sprint 

2 Skidskytte 

 

4. Nästa svenska medalj kom som en överraskning från junioren Sebastian Samuelsson. Han tävlade i 

grenen jaktstart och vann silver. Hur gammal är Sebastian?  

1 24 år 

X 22 år 

2 20 år 

 

5. I staden Parkland i Miami, USA gick en kille in i en skola och sköt ihjäl 17 personer. Killen var 19 

år gammal och hade tidigare varit elev på skolan. I vilken delstat ligger Miami?  

1 Florida 

X North Carolina 

2 Georgia 

 

6. Att sånt här händer i Sverige är väldigt ovanligt, men i USA är det tyvärr vanligare. Hur ofta har 

det varit skolskjutningar hittills under 2018?  

1 En gång i månaden  

X En gång i veckan 

2 Varannan dag  



 

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

