
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 29 mars 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    

• Luftföroreningar  

• Miljömål 

Happ hänt   

• Ny lag om plastförbud i EU 

 

 

Rätt svar: 1, X, 1, 2, X 

 

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

Det finns dålig luft i världen. Det är alltså luft som är fylld med utsläpp från tex trafiken eller fabriker. 

Idag så andas ca 90 % av alla människor i världen dålig luft. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, 

är dålig luft det största hotet mot människans hälsa. 

UPPGIFT – PROBLEMLÖSNING 

Inled med att, tillsammans i helklass, fundera på luften vi andas, luftens egenskaper och 

sammansättning och varför är det är viktigt med frisk luft?  

Jobba tre och tre. Ta hjälp av sökmotorer på internet.  

Sök efter svar till följande frågor: 

• Vad består luften av?  

• Varför är det viktigt att vi får andas ren luft?  

• Vad händer med de partiklar vi andas in?  

• Vad tror ni föroreningarna i luften kommer ifrån?  

• Hur långt kan olika föroreningar sprida sig genom luften?  

• Vad kan vi göra åt problemen? 

 

Miljömål i klassrummet 

UPPGIFT – SKAPA GEMENSAM MILJÖMÅL 

Klassen ska få skapa gemensamma miljömål i klassrummet. Dela upp eleverna i grupper där de får 

leta information om miljömålen samt lära sig om dem och diskutera innan ni sätter upp miljömålen.   

Se gärna till att klassen får kunskap om miljöarbetet som pågår idag. Då får de inspiration och tips på 

att skapa gemensamma miljömål. De får möjlighet att vara en del av ett positivt förändringsarbete i 

klassrummet.  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Vad är det för förbud av produkter som Europaparlamentet nyligen godkänt? 

1 Engångsplast 

X Sugrör 

2 Metall 

2. När kommer den nya lagen att gälla? 



1 2020 

X 2021 

2 2022  

 

3. Vad heter en försvunnen tavla som äntligen hade hittats efter 20 år?  

1 Porträtt av Dora Maar 

X Porträtt av Dor Mara 

2 Porträtt av Dora Mara 

 

4. Vad hette den kända konstnären Picasso i förnamn? 

1 Paul 

X Peter 

2 Pablo 

 

5. Vad heter lagen som gör att det kan bli svårare att dela upphovsrättskyddat material på 

internet?  

1 Artikel 11 

X Artikel 13 

2 Artikel 10 

 

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    
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