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BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 6 september 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    

• Demonstration i Hongkong 

• Sömnproblem 

 

Happ hänt   

• Kebnekaise 

• Mässlingen 

• Rymdskrot 

• Simnings-VM 

 

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


Rätt svar: 1, 2, X, 1, 1, X  

 

UPPGIFTER 
Hongkong 

UPPGIFT – ett land, två system (fakta) 

Jobba två och två och ta reda på mer om Hongkong. Ta hjälp av sökmotorer på internet, 

geografiböcker och en karta. Sök till exempel svar på följande frågor:  

 

• Hur många bor i Hongkong?  

• Vilket språk talar man?  

• Vad heter valutan?  

• Vad är Hongkong känt för?  

• Extra fråga: Hongkong har en så kallad policy “Ett land, två system” - Vad betyder 

det?  

Skriv ner några punkter och gör tillsammans ett kollage om landet som ni hänger upp i 

klassrummet. 

Diskussion: Ända sedan våras har folket i Hongkong demonstrerat. Varför gör de det? 

 

Sömnproblem 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Fler och fler unga får sömnproblem, visar forskning. Vad kan det bero på? Dela in er i 

grupper och diskutera.   

• Varför tror ni att många unga har svårt att somna på kvällarna?  

• Hur och vem ska kunna göra något åt problemet? Spelar landets politik någon roll?   

Diskutera vad ni själva upplevt och hur det kändes för er. Vad kan ni göra om ni har svårt att 

sova? Är det lätt eller svårt att ändra sömnvanorna? Jämför skillnader och likheter mellan 

dina kompisar i klassrummet och personer på nätet.  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Vad heter Sveriges högsta berg?  

1 Kebnekaise  



X Sarektjåkkå  

2 Akka 

  

2.  Hur högt är Sveriges högsta berg?  

1 3097 meter över havet 

X 1097 meter över havet  

2 2097 meter över havet 

 

3. Vad kallas sjukdomen som är väldigt smittsam och som kan ge en hög feber och röda utslag 

på kroppen?  

1 Vattenkoppor  

X Mässling 

2 Röda hunden 

 

4. Vad heter organisationen som försöker stoppa falsk information om vaccin som skrämmer 

upp människor i onödan?  

1 Världshälsoorganisationen 

X Nationella hälsoorganisationen  

2 FN:s räddningsorganisation  

 

5. Det finns en massa delar av satelliter och raketer som gått sönder i rymden. Vad kallas dem 

för?  

1 Rymdskrot  

X Rymdskräp 

2 Rymdsopor  

 

6. Nyligen hölls VM i simning för döva i Brasilien. I vilken stad hölls världsmästerskapet?  

1 Rio de Janeiro 

X Sao Paulo  

2 Salvador 

 

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

