
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 15 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    

• Korallreven hotade 

• Volontärer i Alpina VM i Åre 

 

Happ hänt   

• Profilen Lars Kruth 

• Lindsay Vonn slutar 

• Kaoset i Haiti 

 

Rätt svar: X, 1, 2, 1, X 

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


 

UPPGIFTER 
 

Korallreven hotade 

Forskning visar att nästan allt korallrev hotas att vara borta år 2050 och det här beror på att 
tempurauren i haven stigit till följd av klimatpåverkan.  

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Hur ser ett korallrev ut? Varför är det så viktigt att korallreven mår bra? Gå ihop 2 och 2 
och hitta svaren på frågorna.   

• Hur ska det se ut i ett korallrev för att de ska må bra?   

• Varför är det så viktigt att korallreven mår bra? Fundera på vilka som behöver 

korallreven.  

• Hur kommer korallreven se ut i framtiden om klimatförändringarna fortsätter?   

• Låtsas att du jobbar som miljöminister. vad skulle du göra för att rädda korallreven?  

Tips! Tänk alltid på återvinning så bidrar du till bättre miljö.  

 

 

Volontärer i Alpina VM i Åre 

Mellan den 4 och 17 februari pågår VM i Åre och bakom ett sånt här arrangemang behövs många 

som kan hjälpa till. Då behöver man volontärer som hjälper till med arrangemanget.  

UPPGIFT – MINDMAP 

Vad är en volontär? Hur tycker du att en bra volontär ska vara? Gå ihop två och två och diskutera.  

• Rita upp en person på ett papper och dra ut cirklar för olika egenskaper som du tycker en 

volontär ska ha. Är det till exempel viktigt att volontären är trevlig, har ett ungdomligt språk 

eller alltid kommer i tid till sitt uppdrag? Finns det för- och nackdelar?   

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. I Haiti har det varit väldigt oroligt på sistone. I huvudstaden har flera tusentals människor 

protesterat. Vad heter Haitis huvudstad? 

1 Rio 

X Port-au-Prince 

2 Kingston 

  



2.  Människornas protester var riktad mot landets president. Vad heter presidenten?  

1 Jovenel Moise 

X Andrew Holness 

2 Danilo Medina 

 

3. Nyligen dog profilen Lars Kruth. Hur gammal var han när han dog?  

1 100 år 

X 95 år 

2 98 år  

 

4. I vilken stad gick Lars Kruth på en dövskola?  

1 Härnösand 

X Örebro 

2 Stockholm 

 

5. Skidstjärnan Lindsay Vonn gjorde sin sista tävling i VM i Åre. Hur många världscupsegrar har 

hon totalt i sin karriär?  

1 86 

X 82 

2 80 

  

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

