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 Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barn kl. 14.45, med repris lördagar 13.15. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och 
vänder sig särskilt till döva och hörselskadade barn och unga som tittar i klassrummet. Arbetsbladet 
består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmet hittar du här: Lilla Aktuellt 
teckenspråk:| UR Play. Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
 
      
          
 

                  Begreppslista till veckans program: 
 
           
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  

valet ministrar  
hälften = 50 % majoritetsregering  
regering minoritetsregering  
statsminister Drottning Elisabeth II  
talman kolonier  
partiledare monarki  
röstkort Kung Charles III  
vallokal ukrainska armen  
rösta militärer  
förtidsrösta  tar tillbaka kontrollen  
riksdag medborgarförslag  
regering påverka  
kommun kommunen  
Samarbeta regionfullmäktige  
talmansrundor   
   
   

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/09pDQF5Csq
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 37 
 

 

1 Vem ska ge förslag till vem som ska bli statsminister?  

 

a talmannen 

b kungen 

c polisen 

 

2 Hur många dagar tog det innan en statsminister godkändes efter valet 2018? 

 

a 117 dagar  

b 134 dagar 

c 245 dagar 

 

             3 Vad händer om ett parti får mindre än 4 % av rösterna? 

   

a de får inte sitta i riksdagen 

b de får inte sitta i regeringen 

c de får inte sitta i domstolen   

 

4 Vilka tre val är det vi röstar i? 

a riksdagsvalet, EU-valet och skolvalet 

b riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet 

c riksdagsvalet, skolvalet och miljövalet   
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5 Vem bestämmer vilka som ska bli ministrar i regeringen? 

a kungen 

b talmannen 

c statsministern   

 

             6 Hur länge var Elizabeth II drottning i Storbritannien? 

a över 20 år  

b över 70 år  

c över 100 år   

 

7 Vad heter Storbritanniens nye kung?   

a Charles IV 

b Charles III 

c Charles I 

 

8 Vad är ett medborgarförslag?    

 

a ett förslag man lämnar till politiker 

b ett förslag man skickar till tidningen  

c ett förslag man lämnar till kungen 
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Diskussionsfrågor 

 

Medborgarförslag 

Har du, eller någon du känner, lämnat ett medborgarförslag någon gång? Finns det 

något förslag du skulle vilja lämna? Finns det något du vill förändra där du bor? Vet 

du var du lämnar ett medborgarförslag där du bor? Du som är under 16 år måste ha 

förälders underskrift på det medborgarförslag du lämnar.  

 
Ta reda på: 

 

Valresultatet  

Hur gick det i valet? Här kan du se valresultatet i riksdag, regioner och kommuner i 

hela Sverige. Ta reda på vilka som styr nu i den region och kommun där du bor.  

Startsidan | Valmyndigheten 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Namninsamlingar och medborgarförslag | UR Play 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Namninsamlingar och medborgarförslag i praktiken | UR Play 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Regering och riksdag | UR Play 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Fyraprocentspärren | UR Play 

https://urplay.se/program/216210-storbritannien-fran-svartvitt-till-farg-kungahuset (från 42:23 kan 

man se Elizabeths bröllop och kröning, endast textat) 

  

Facit: 1a,2b,3a,4b,5c,6b,7b,8a 

Veckobrev!       

Vill du få information direkt till din mejl-låda med innehållet i veckans  

Lilla Aktuellt teckenspråk, länktips med mera? 

Mejla till: teckensprak@ur.se för prenumeration. 

Genom att du beställer veckobrevet samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter (e-

postadress) behandlas för ändamålet att skicka ut veckobrevet till dig. Läs UR:s 

integritetspolicy här.  

 

 

https://www.val.se/
https://urplay.se/program/229058-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-namninsamlingar-och-medborgarforslag
https://urplay.se/program/229051-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-namninsamlingar-och-medborgarforslag-i-praktiken
https://urplay.se/program/228888-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-regering-och-riksdag
https://urplay.se/program/228884-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-fyraprocentsparren
https://urplay.se/program/216210-storbritannien-fran-svartvitt-till-farg-kungahuset
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev
https://urplay.se/nyhetsbrev

