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Lilla Aktuellt teckenspråk den 28 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    

• Syrien  

• Talman 

Happ hänt   

• Statsministern avgår 

• På flotte i Indonesien 

• Silver i Ridsport 

 

Rätt svar: X, 2, 1, X, 1 

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


UPPGIFTER 

 

 

 

Syrien 

I Syrien har kriget nästan pågått i sju och ett halvt år. På sistone har många oroat sig för staden Idlib 

eftersom det kan bli stora strider där. Där finns elever som går till skolan även om de är mitt i ett 

krig.  

UPPGIFT - DISKUSSION  

Varför pågår kriget i Syrien? Hur är det för elever som går i skolan i dessa områden? Dela in er i 

grupper och diskutera. Fundera också på hur ni skulle komma fram till en lösning så att kriget i Syrien 

tar slut.  

 

 

 

Talman 

I måndags såg det ut så här i riksdagen när alla politiker som jobbar där röstade på vem de tyckte 

skulle bli riksdagens nya talman. Och när alla röster hade räknats så visade det sig att den som fick 

flest röster var Andreas Norlén från Moderaterna. Så nu är det han som ska vara talman de 

kommande fyra åren. 

UPPGIFT – SÖK INFORMATION 



• Vad gör egentligen en talman?  

• Vilka är talmannens viktigaste uppgifter? Ge tre olika exemplar.  

• Vad kan talmannen besluta?  

• Hur många ersättare finns det?  

Tips! Kolla på inslaget och använd sökmotorer på internet. 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Nyligen samlades politikerna i Riksdag för att rösta om de ville ha kvar Stefan Löfven och 

hans regering. Hur såg resultatet ut?  

1 142 röstade NEJ och 204 röstade JA  

X 204 röstade NEJ och 142 röstade JA 

2 Det blev oavgjort 

 

2. Nu är det talmannens uppgift att lägga fram ett förslag på en ny statsminister. Vad heter 

talmannen?  

1 Lotta Johnsson 

X Åsa Lindestam 

2 Andreas Norlén 

 

3. I Indonesien drevs en pojke på en flotte ut på havet. Hur långt bort drev hans flotte?  

1 250 mil  

X 100 mil  

2 400 mil  

 

4. Hur lång tid tog det innan pojken hittades på havet?  

1 5 veckor 

X 7 veckor 

2 10 veckor 

 



5. I helgen var det Ridsport VM i USA. På vilken plats kom Sverige? 

1 Silver 

X Brons 

2 Guld 

 

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

