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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 14 september 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    

• Valresultat och valsummering 

Happ hänt   

• Valspecial 

  

Rätt svar:  2, 1, X, X, 1 

VALSPECIAL!  
 

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


UPPGIFTER 
 

 

Valresultat 

Flera partier tycker att de har vunnit eftersom de fick fler röster än i förra valet. Jämför valresultatet 

från 2014 och 2018 och se hur mycket röster respektive parti har fått.  

 

UPPGIFT – SÖKA INFORMATION 

Jobba först i par och sedan i helklass. Ni ska hitta information om hur många människor som röstade 

på respektive parti: Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, 

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.  

Tips! Ni kan hitta informationen från 2014 och 2018 på www.val.se.  

 

 

 

Valet - summering 

Det har pratats väldigt mycket om valresultatet på den senaste tiden. Många av de här partierna 

tyckte att just deras parti vann. Men vem vann egentligen valet? Det finns ingen tydlig vinnare, men 

nu är alla röster räknade och det finns ett resultat. I programmet kan man se att det är väldigt jämnt 

mellan partierna och att dom kanske måste välja vilken regering de vill samarbeta med. Eftersom ett 

parti inte är tillräckligt stort för att bestämma själv, kan man säga att de brukar de samarbeta i olika 

lag.  

 

UPPGIFT – DEBATT 

Nu ska vi titta på något som heter mandatfördelning. För att ta reda på vad det är behöver ni först 

hitta information om hur många platser varje parti får i riksdagen.  

Samarbeta två och två. Diskutera tillsammans olika strategier partierna kan använda för att bilda en 

ny regering och använd sedan era förslag i en debatt.  

• Vilka partier vill ni helst ska samarbeta?  

• Varför valde ni dessa partier?  

o Motivera: Har partierna något gemensamt om man tänker på deras vision, 

prioriteringar och värderingar?  

• Följdfråga: vem tycker ni ska bli vår nya statsminister?  

 

 

 

http://www.val.se/


 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

Vi sammanfattar även några nyheter som skett under val.   

 

1. Vilka tre partier fick flest röster i valet? 

1 Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet  

X Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

2 Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna  

 

2. Varje parti får ett antal platser i riksdagen efter valet, vad kallas det?  

 1 Mandatfördelning  

X Ledamotfördelning 

2 Partifördelning 

 

3. Det var ett nervöst parti som var nära att åka ur riksdagen, men klarade sig. Vilket parti var 

det?  

 1 Vänsterpartiet 

X Miljöpartiet 

2 Centerpartiet 

 

4. Alliansen vill bilda ny regering och Moderaternas partiledare skulle då få 

statsministerposten. Vad heter Moderaternas partiledare?  

 1 Annie Lööf 

X Ulf Kristersson  

2 Jan Björklund  

 

5. Det var inte bara val till Riksdagen, utan det var också val i alla 20 landsting och _______ 

kommuner i hela Sverige? Fyll i rätt svar.   

1 290 

X 250 

2 190 



 

 

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

