
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 4 oktober 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 https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Estonia 

• Konstgräs 

 

Happ hänt   

• Disneys storfilm 

• Friidrotts-VM 

 

Rätt svar: X, 1, 1, 2 

 

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


UPPGIFTER 
Estonia 

UPPGIFT – SÖK FAKTA  

 

Hur mycket vet ni om landet Estland? Gå ihop 2 och 2 och hitta svaret till varje punkt:  

Geografiska fakta 

• Yta:  

• Placering:   

• Landgränser:  

• Kustlinje:  

• Klimat:  

• Landskap:  

• Naturresurser:  

Demografiska fakta 

• Befolkning:  

• Folkgrupper:  

• Språk:  

• Religioner:  

• Förväntad livslängd:  

• Största stad:  

Bonusfråga  

• Är det samma tid i Estland som i Sverige eller är det någon tidsskillnad? 

  

Konstgräs 

UPPGIFT – DEBATT 

Det finns något som heter konstgräs, de innehåller små kulor av plast eller gummi som inte är bra för 

miljön. EU håller nu på att kolla om dom här konstgräsplanerna ska förbjudas eller inte.  

Dela upp er i två grupper. Ena gruppen ska vara positiv till förbjudet av konstgräs och den andra 

gruppen ska vara negativ till ett sådant förbud. Förbered er genom att läsa på om konstgräs. Ordna 

sedan en debatt i klassen där läraren leder debatten och bestämmer vem som har ordet. Diskutera 

sedan vilken grupp ni tycker vann debatten och vilka argument som användes.  

Tips! Tänk på att ha argument som är faktabaserade, håll en god ton samt lyssna och respektera den 

andra gruppen!  



 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Snart kommer andra delen av en av Disneys storfilmer, som kommer vara inspirerad av 

samer och den samiska kulturen. Vad heter filmen?  

1 Snövit 

X Frost 

2 Lejonkungen 

  

2.  Det finns ett ord för de som kommer från folkgrupper som var de första som levde i ett land 

eller i ett geografiskt område. Vilket är det ordet?  

1 Urfolk 

X Grottfolk 

2 Antikfolk 

 

3. Just nu pågår friidrotts-VM i Doha. I vilket land ligger staden?  

1 Qatar  

X Saudiarabien 

2 Libanon 

 

4. Vem kammade hem Sveriges första medalj i friidrotts-VM? 

1 Armand Duplantis 

X Angelica Bengtsson  

2 Daniel Ståhl  

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

