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Lilla Aktuellt teckenspråk den 7 december 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    

• Klimat och väder 

• Klimat 

 

Happ hänt   

• Gävlebocken 

• Gula västarna 

• Bragdguldet 

 

Rätt svar:  1, X, 1, 2, 2 

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


 

UPPGIFTER 
 

Klimat och väder 

Vad är egentligen skillnaden mellan väder och klimat?  

UPPGIFT – DISKUSSION 

Dela in er i grupper och sök information och förklara skillnaden mellan väder och klimat.  

Utse en elev i klassen som får ställa följande frågor till klassen för att få igång en diskussion 

• Vilka effekter har klimatförändringen? 

Stödsvar:  

Temperaturen stiger 

Polarisarna smälter 

Glaciärerna smälter 

Havsnivån stiger 

Vattenbristen sprider sig 

Extrema väderfenomen (stormar, översvämningar, torka och värmeböljor) 

Sjukdomar sprider sig 

• Vilket väder kan vi förvänta oss i Europa i framtiden? 

• Varför bör vi lägga pengar på att stoppa klimatförändringen nu istället för att vänta 

tills förändringarna blir större? 

• Förklara med ett exempel varför klimatförändringen verkligen angår oss alla. 

• Vad kan du göra för att bromsa klimatförändringens effekter? 

 

 

Klimatmöte 

Just nu pågår FN:s stora möte som handlar om just klimat. Mötet hålls i Polen, där har världens 

ledare samlats för att komma överens om hur klimatförändringarna ska stoppas.  

 



UPPGIFT – PRESENTATION  

Var och en ska testa att vara en miljökämpe genom att hålla en fem minuters presentation för 

klassen. Ni ska låtsas att ni förklarar för världens ledare om varför ni tycker att de borde sätta 

klimatfrågan högst på agendan.  

 

 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. I söndags invigdes den välkända julbocken i Gävle. Vad kallas den?  

1 Gävlebocken 

X Uppsalabocken 

2 Bollnäsbocken 

  

2. Vad är denna gigantiska julbock byggd av?  

1 Bambu 

X Halm 

2 Trä 

 

3. I flera veckor har det varit flera protester i Frankrike. Vad protesterar de mot?  

1 Höjda bensinpriser 

X Höjd flygskatt  

2 Ökade arbetstimmar 

 

4. Protesterna använder en väst. Vilken färg har deras väst?  

1 Orange 

X Grön  

2 Gul 



 

5. Vem har nyligen utsetst till årets bragdguld? 

1 Magdalena Forsberg 

X Sebastian Samuelsson 

2 Hanna Öberg 

 

  

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

