
PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 18 januari 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    

• Valet 

• Sammanfattning 

 

Happ hänt   

• Nya bilregistreringsskyltar 

• Brexit 

• Succé för damerna i Världscupen i längdskidor 

 

Rätt svar: 1, 2, X, X, 1 

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


 

UPPGIFTER 
 

Valet 

Det har gått mer än fyra månader sedan valet och mycket har hänt sen dess. I fredags har vi fått en 

ny statsminister och en ny regering ska presenteras.  

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Här nedan ska ni summera lite vad som har hänt sedan valet. Ta reda på svaret till frågorna nedan 

och bli mer regeringssmart.  

• Hur många dagar har det gått sedan valdagen? 

• Hur många statsministeromröstningar har det totalt varit?  

• Vilka partiledare har varit kandidater till statsministersomröstningen?  

• Vem är vår nya statsminister?  

• Vad betyder block? 

• En grupp i mitten har nybildats, vilka partier ingår i den?  

Presentera era svar för klassen.  

 

Sammanfattning 

UPPGIFT – INSÄNDARE 

Från det senaste programmet ska du välja ett nyhetsinslag som du anses är orättvis. Vad skulle du 

vilja förändra och göra mer nyheten mer rättvis?  

Välj en situation och skriv en insändare som du tänker ska publiceras i en tidning. Här kommer några 

tips på hur man skriver en insändare: 

• Beskriv situationen enkelt och tydligt. 

• Skriv varför det var ett problem. 

• Förklara hur du tycker att problemet ska lösas 

• Skriv en rubrik till din insändare 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Nya bilar som åker runt på vägarna kommer att se lite annorlunda. Vad är det som är nytt?  

1 Nya kombinationer på registreringsskyltarna 

X Nya fönster 

2 Nya däckfärger  



  

2.  I vilket land pågår Brexit fortfarande? 

1 Frankrike 

X Irland 

2 Storbritannien 

 

3. Nyligen var det en stor och viktig omröstning som Storbritanniens premiärminister, Theresa 

May hade lagts fram. Vad blev resultatet när politikerna röstade?   

1 Flest ja 

X Flest nej 

2 Omröstningen blev inte av 

 

4. Det hölls nyligen en tävling i Världscup i längdskidor i staden Dresden. I vilket land ligger 

Dresden?  

1 Österrike  

X Tyskland 

2 Schweiz 

 

5. Snart inleds VM i längdskidor. I vilket land kommer VM inledas?  

1 Österrike 

X Sverige 

2 Tyskland 

  

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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