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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 25 AUG 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:  

• Sommarsammanfattning, vad som har hänt under sommaren.  

• Deaflympics i Samsun 

• Veckopeng och Månadspeng 
 

Happ hänt denna vecka:  

• Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra avgår. 

• Zlatan spelar ett år till för Manchester United 

• Solförmörkelse i USA 
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Diskussionsfrågor  

Sommarsammanfattning 

Vi sammanfattar några nyheter som skett under sommaren. Det har 
varit många nyheter som vi inte har tagit med i programmet. Kommer 
du ihåg några? 

 

UPPGIFT 1 

Nutidsorientering – sommar 2017  

1. Terrorgruppen IS styrde staden Mosul i många år, men i början av 
sommaren lyckades landets soldater vinna över IS och nu är staden helt fri. 
I vilket land ligger Mosul? 

 
1 Syrien 
X Irak 
2 Turkiet  
 

2. Under sommaren har det skrivit mycket om IT-skandalen, där en 
myndighet och regeringen är inblandade. Vilken myndighet? 
 

1 Försvarsmakten 
X Finansinspektionen 
2 Transportstyrelsen 
 

3. Stefan Löfven tvingades ombilda regeringen och två ministrar fick avgå, 
Anders Ygeman och Anna Johansson. Vilka ministerposter hade de? 
 
1 Inrikesminister och infrastrukturminister 
X Försvarsminister och Utrikesminister 
2 Justitieminister och kulturminister 
 

4. I somras dog en välkänd svensk skådespelare i cancer, han hann bli 56 år 
gammal. Vad heter skådespelaren? 
 
1 Peter Stormare 
X Michael Nyqvist 
2 Stellan Skarsgård 
 

5. Var hölls årets fotbolls EM för damerna? Hemmanationen slog ut Sverige i 
kvartfinalen och vann sitt allra första EM-guld. 
 
1 Tyskland 
X Frankrike 
2 Nederländerna 
 

6. Vad heter simmerskan som satte flera världsrekord i somras, bland annat 
blev hon första tjejen som simmade under 52 sekunder. 
 
1 Sandra Näslund 
X Sarah Sjöström 
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2 Lotta Schelin 
 

UPPGIFT 2 

Det har varit många nyheter under sommaren som vi inte har tagit med i 
programmet. Vilken nyhet skulle du ha tagit med i programmet? Berätta för 
klassen om nyheten. Läs gärna på lite mer om nyheten på internet innan du 
berättar, dina klasskompisar kan komma med frågor.  

 

Deaflympics 

I sommar har det varit Deaflympics i staden Samsun som ligger i norra 
Turkiet. Deaflympics är dövas motsvarighet till OS. 

 

UPPGIFT 1 

Deaflympics tävlas precis som OS var fjärde år, både sommar och vinter. 
Diskutera tillsammans i klassen om deaflympics och dess historia.  

• Sverige vann bara en silvermedalj i Samsun. Vem vann och i vilken 
sportgren? 

• Vad är skillnaden mellan OS, paralympisk och deaflympics? 
• Vad krävs det för att få vara med och deltaga deaflympics? 

Får du vara med? I vilken sportgren skulle du vilja tävla i, finns grenen 
med i deaflympics? 

 

UPPGIFT 2  

Ordna en debatt. Dela in er i grupper. Tala ihop er om ämnet. Ordna sedan en 
debatt i klassen mellan de olika grupperna. Läraren leder debatten och 
bestämmer vem som har ordet. Rösta sedan om vilken grupp ni tycker vann 
debatten.  

Ämnet är: Ska deaflympics gå ihop med paralympiska spelen eller fortsätta 
som eget spel.  

Diskutera fördelar och nackdelar. 

 

 

 

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 


