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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 24 augusti 2018    

     

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    

• Skogsbränder runtom i världen 

• Pojkarna i Thailand   

Happ hänt   

• Val 

• Naturkatastrofer i Indien  

• EM U21 och två unga friidrottare  

   

  

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


Rätt svar:  2, 1, X, 1, X 

UPPGIFTER 
 

 

 

Skogsbränder runtom i Sverige 

Under sommaren har det varit många skogsbränder runtom i Sverige. Denna extremhetta och torka 

har lett till den värsta brandkatastrofen under flera år.  

UPPGIFT – PRESENTATION 

Samarbeta tre och tre. Diskutera lösningar tillsammans och presentera förslagen framför klassen. 

• Vilka åtgärder kan Sverige göra för att förhindra skogsbränder?  

• Vilka grundläggande problem kan bidra till denna hetta?  

• Vad kan vi göra åt hettan?  

 

 

 

Pojkarna i Thailand 

I juni var tolv pojkar tillsammans med deras fotbollstränare på en utflykt i Tham Luang Nang Nom i 

Thailand. De blev fast i en översvämmad grotta när ett kraftigt regn utbröt.  

UPPGIFT – UTFORSKA INFORMATION 

Se Lilla Aktuellt Teckenspråk-inslaget om pojkarna i Thailand. 

Var och en får prova vara programledare och sammanfatta händelsen. Men ni behöver ta fram 

ytterligare information i samband med denna händelsen. Hur gjorde ni för att hitta en pålitlig 

information? Ni får diskutera och tipsa varandra.  

Tips: Tänk på källkritik 

 



UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

Vi har även sammanfattar några nyheter som skett under sommaren. Kommer du ihåg några?  

  

1.        Den 1 augusti arrangerades EM U21 i fotboll för herrar i Sverige. Åtta lag var med i 

mästerskapet. På vilken plats kom Sverige?  

1 6 

X 3 

2 7 

    

2. I helgen var det en friidrottstävling, Skarakampen  i staden Skara. Det fanns två unga 

friidrottare på plats, de heter Simon Sharapo och Stefan Franzén. De gjorde en fin 

presentation där de slagit rekord. Hur gamla är de? 

 1 Simon, 17 år och Stefan, 15 år 

X Simon, 18 år och Stefan, 16 år 

2 Simon, 16 år och Stefan, 14 år 

 

3. Snart är det val! Då ska vi rösta och välja vilka politiker som ska styra de närmaste fyra åren. 

När sker valet? 

 1 8 september 

X 9 september  

2 16 september 

 

4. Det finns tre olika färger på valsedlarna. Kryssa i det alternativ som stämmer.  

 

 1 Gul valsedel är för riksdagsvalet, vit är för valet till kommunfullmäktige, blå används 

i valet till landstingsfullmäktige 

X Vit valsedel är för riksdagsvalet, gul är för valet till kommunfullmäktige, blå används 

i valet till landstingsfullmäktige 

2 Blå valsedel är för riksdagsvalet, vit är för valet till kommunfullmäktige, gul används i 

valet till landstingsfullmäktige 

 

5. Det har varit ett väldigt kraftigt regn, som kallas stort monsunregn i delstaten Kerala. Det var 

den värsta regnkatastrofen i området på nästan hundra år. Var ligger delstaten Kerala?  

 



 1 Sri Lanka  

X Indien  

2 Malaysia 

 

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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