
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 1 februari 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    

• Krisen i Venezuela  

• Deep blue - Vithajen  

 

Happ hänt   

• Dammolyckan i Brasilien 

• Kock-VM 

• Innebandylandslag 

 

Rätt svar: 1, 2, X, 1, 2 

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


 

UPPGIFTER 
 

 

  

 

Krisen i Venezuela 

Det pågår just nu en stor kris i Venezuela där människor har varit ute och demonstrerat. De som bor 

i Venezuela är oroliga och har det väldigt tufft. Många har inte råd att köpa mat eller mediciner.  

UPPGIFT – SÖK EFTER FAKTA 

Jobba två och två och ta reda på mer om landet Venezuela. Ta hjälp av sökmotorer på internet. Sök 

till exempel efter svar på följande frågor:  

• Varför är det oroligt i Venezuela?  

• Hur länge har oroligheterna pågått?  

• Vilka grupper är det som inte kan komma överens? Ser du någon likhet mellan grupperna? 

• Vilken metod använder ledarna för att utöva makt i landet? 

DISKUSSION 

• Hur kan andra länder eller organisationer hjälpa till? 

• Hur skulle du göra för att lösa konflikten?  

 

Tips! Tänk på att vara källkritisk!  

 

 

 

Deep blue - Vithajen 

En enorm vithaj, troligtvis en hona, är sex meter lång har setts utanför Hawaii. Vithajen heter Deep 

Blue och dykare har simmat tillsammans med vithajen! 

 



UPPGIFT – TISPROMENAD 

Hur många vithajar finns det i världen, hur långa är dom och i vilka hav lever de i? Gör en egen 

tipspromenad!  

Gå ihop två och två och ta reda på mer om vithajar. Paren skriver två frågor. Varje fråga ska ha tre 

svarsalternativ. När frågorna är nedskrivna på ett papper, skapar ni en tipsrunda i ert klassrum! Alla 

går på tipspromenaden, en och en, och svarar på frågorna. Gå igenom frågorna och de rätta svaren 

tillsammans med läraren och rätta varandras svar. Vem fick flest rätt?  

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Nyligen hände det något hemskt där en damm vid en gruva kollapsade. I vilket land hände 

den hemska olyckan?  

1 Brasilien  

X Jamaica 

2 Chile 

  

2.  Polisen misstänker att dammen inte var byggd på ett säkert sätt och därför har polisen gripit 

personerna som kan vara ansvariga för den här olyckan. Hur många personer har gripits?  

1 tre personer  

X sju personer 

2 fem personer 

 

3.  Sebastian Gibrand från Helsingborg tävlade med sitt lag i Bocuse d'Or i Lyon mot andra 

länder för att vinna titeln världens bästa kock. Hur många länder deltog i tävlingen? 

1 30 

X 24 

2 23 

 

4. Sverige mötte Frankrike i VM-kvalet i innebandy och Sverige vann överlägset. Det blev även 

ett målrekord. Vad blev slutresultatet? 



1 61-0 

X 11–0 

2 31-0 

 

5. Sverige har två matcher kvar i VM-kvalet och målet är att vinna och ta sig till VM i december 

2019. Vilket land ska arrangera VM i innebandy?  

1 Finland 

X Portugal  

2 Schweiz  

  

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

