
PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM    

PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER    

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 14 december 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    

• Jemen 

• Äta mindre kött 

 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Strasbourg 

• Futsal-EM 

 

Rätt svar:  1, X, 2, X, 1 

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


 

 

UPPGIFTER 
 

 

 

Jemen 

Jemen var länge uppdelat i två områden, Nord och Syd-Jemen. På 1990-talet slogs de båda 

områdena ihop och Jemen blev ett land. Men det fanns folk i landet som inte ville det här. Det har 

varit bråk mellan olika grupper sedan dess.  

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Varför var det bråk mellan grupperna? Dela in er i grupper och söka efter informationen.  

• Hur länge var Jemen uppdelat i två områden, Nord och Syd-Jemen?  

• Varför var det krig och bråk mellan grupperna?  

• Vilka grupper var det som inte kunde komma överens? Ser du någon likhet mellan grupperna?   

• Vilken metod använde ledarna för att ta makten i landet?   

• Hur ser situationen ut idag?  

Presentera era svar för klassen.  

 

 

 

Mindre kött 



En ny undersökning visar att många äter mindre kött för klimatets skull. Mer än hälften av de som 

svarat äter mindre kött idag än vad de gjorde för tre år sen.  

UPPGIFT – RECEPT 

Vilken är din bästa vegetariskrätt? Skriv ner ditt recept och skapa en kokbok tillsammans i 

klassen.  

• Ta reda på vad din maträtt innehåller. 

• Skriv ingredienser och instruktioner tydligt på ett papper. 

• Rita eller klipp ut en bild som föreställer maträtten och klistra fast ovanför texten.  

• Varför tycker du om just den här maträtten? Motivera varför den är miljövänlig. 

• Byt recept med varandra så får du kanske en ny vegetarisk favoriträtt när du smakar på andras 

vegetariska rätter.  

Presentera era svar för klassen.  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Två partier lade fram en gemensam förslag påbudget som röstades igenom i onsdagens 

budgetomröstning i riksdagen. Vilka partier?  

1 Moderaternas och Kristdemokraternas 

X Socialdemokraternas och Miljöpartiets  

2 Centerpartiets och Liberalernas 

  

2. Vad satsar den statens budget till?  

1 Miljö och klimatet 

X Skattesänkningar och sjukvård 

2 Utbildning och arbetsmarknad 

 

3. Nyligen var det en man som hade med sig en pistol till julmarknaden och sköt flera 

personer. I vilket land hände den fruktansvärda händelsen?  

1 Spanien 

X England 

2 Frankrike 

 

4. Det spelas futsal-EM för döva i Tammerfors. I vilket land ligger Tammerfors?  

1 Danmark 



X Finland 

2 Island 

 

5. Den svenska målvakten är bara 17 år gammal och det här är det första EM som han deltar i. 

Vad heter han?  

1 Daniel Madebrink 

X Erik Akervall  

2 Alek Skovin 

  

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

