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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 8 DECEMBER 2017 
 
 
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 i SVT Barnkanalen. 
Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor 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 Facebook. 
Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 
 

 

Huvudnyheterna handlade om:  

• Norrsken 

• Finland firar 100 år 

• PIRL – vi läser bättre nu 

Happ hänt denna vecka:   

• #slådövörattill 

• VM-silver och EM-kval 

• Bragdguld till Sarah 

 

Rätt svar på Happ Hänt – nutidsorientering:   
 
X, 2, 1, 1, 2 
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Diskussionsfrågor 
 

Finland 100 år 

I onsdags, 6 december, firade Finland 100 år som självständiga. Hur 
mycket vet vi om vår granne?  

UPPGIFT 1 – Sök fakta 

Svara även på följande frågor. Svar finns på Globalis.se (välj Finland i fliken 
Länder):  

 

• Vilka andra länder har Finland som grannar? 
• Hur många bor i Finland? 
• Vad heter huvudstaden? 
• Vilket land styrde Finland i över 100 år innan de blev självständiga? 
• Efter att Finland blev självständigt blev det inbördeskrig mellan två grupper. 

Vilka var de två grupperna och varför krigade de? Vilka vann? 
• Under andra världskriget deltog Finland vid två tillfällen i krig mot Ryssland, 

varför krigade de mot Ryssland? 
• Sveriges styrelseskick är parlamentarisk monarki, vilket styrelseskick har 

Finland ? 
• Finland kallas för ”de tusen sjöarnas land” för att de har massor av insjöar, 

hur många? 
• Många av deras insjöar är särskilt sårbara för föroreningar, vad är orsaken 

till det? 

 

Norrsken 

Norrsken är ett naturfenomen som är väldigt vackert att titta på. 
Vår reporter Antonia var på jakt efter norrsken i Abisko och lyckades se 
det.    

UPPGIFT 1 – Diskussion 

Dela upp er i fyra grupper och ta reda på så mycket som möjligt om varsitt fenomen. 
Ta ett stort papper och rita naturfenomenet och skriv några fakta som ni hittat om 
ert fenomen.  

• Venuspassagen  

• Regnbågar  

• Norrsken/polarsken  

• Supernova  

• Solfläckar  

• Hagel 
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Happ hänt  

Uppgift – Nutidsorientering 

 

1. Vad heter Facebook-gruppen med döva som gjorde upprop mot sexuella 
trakasserier och övergrepp? 
 
1 #fördövaöron 
X #slådövörattill 
2 #medögonbindel 

 

2. Hur många döva har skrivit under uppropet? 
 
1 436  
X 963 
2 634 
 

3. Vem vann bragdguldet i år?  
 
1 Sarah Sjöström 
X Fotbollslandslaget - herrar 
2 Peder Fredricson 
 

4. Vilken tidning delar ut bragdguldet? 
 
1 Svenska Dagbladet 
X Aftonbladet 
2 Dagens Nyheter 
 
 

5. Sverige tog silver i U18 Futsal-VM för döva efter en historisk final, mot 
vilka? 
 
1 Tyskland 
X Ryssland 
2 Uzbekistan 

 
 

 

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

