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Lilla Aktuellt teckenspråk den 15 november 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:    
   

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak 

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

• Östersjön mår inte bra på grund av övergödning. Lilla Aktuellt teckenspråk träffar 

forskarassistenten Filippa Ek som förklarar mer om varför det blivit så här och tipsar 

om hur man kan tänka för att göra miljövänligare val. 

• Det har varit väldigt mycket prat om organdonation de senaste åren. Vi förklarar 

mer om vad det är och berättar om en ny svensk uppfinning - hjärtboxen! 

• Forskare har upptäckt att valar kan binda koldioxid i haven precis som träd kan göra 

på land. Och det gör att valar gör havet friskare! 

 

 

 

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak


UPPGIFTER 

 

 

Havet 

Man har upptäckt en enorm vithaj som är ca sex meter lång vid Hawaii! Hajen, som är en hona, heter 

Deep Blue och dykare har simmat tillsammans med vithajen! 

UPPGIFT – TISPROMENAD 

• Hur många vithajar finns det, hur stora är dom och vilka var lever dom? Gör en egen 

tipspromenad!  

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

svarsalternativ. När varje fråga är nedskrivet på ett papper så skapar ni en tipsrunda i klassrummet som 

alla gör en och en! Gå igenom frågorna och de rätta svaren tillsammans med läraren och rätta varandras 

svar. Vem fick flest rätt?  

 

 

 

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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