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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 31 MARS 2017 
 
 
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 i SVT Barnkanalen. 
Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30. 
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor 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 Facebook. 
Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 
 

Huvudnyheterna handlade om:  

• Aprilskämt 

• Agatha spelar basket 

• Basketstjärnan Cissi Ferm i studion 

 
Happ hänt denna vecka:  

• Svensk FN-kvinna mördad 

• Demonstrationer i Ryssland 
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Diskussionsfrågor 

 

Aprilskämt 

Man får inte luras, men den första april är ett undantag! Då är det fritt 
fram att spela varandra ett spratt. Det är en gammal tradition som lever 
kvar än idag och runt om i Europa och på en hel del andra håll i världen 
får man se upp lite extra noga så man inte går på ett aprilskämt.  

 

UPPGIFT 1 

Vad lärde ni er av inslaget om den första april? Och kan ni reda upp bland all 
fakta kring de där gamla klassiska aprilskämten? Gå ihop två och två och 
använd er av sökmotorer på nätet. 

• När tror man att traditionen med att skoja den första april började? 

• Vilken tidning var det som var först med att publicera ett aprilskämt? 

• Vad kan ni mer hitta för roliga exempel på aprilskämt i svenska 

tidningar och TV-kanaler? 

• Det där med nylonstrumpa över TV-rutan var ju ett rent påhitt, men 

1962 var det många som gick på det. När kom färg-TV till Sverige? 

• Spaghetti växer ju inte alls på träd. Hur tillverkas pasta egentligen? 

• När man lyckats lura någon brukar man säga en känd ramsa för att 

avslöja skämtet. Hur går ramsan? April, april…? 

 

UPPGIFT 2 

Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet. Så passa på att skoja med 
era nära och kära imorgon! Gå ihop i smågrupper och planera ett roligt 
aprilskämt tillsammans. Presentera sedan era skämt för klassen. Tänk på att 
inte göra något farligt eller något som kan göra någon ledsen. Huvudsaken är 
att det är skojigt. 
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Agatha spelar basket 

Lilla Aktuellt Teckenspråk åkte till Kinna utanför Borås där riksmäster-
skapet i basket just nu pågår. Ett av lagen som är med och tävlar är 
Malbas från Malmö. Vår reporter pratade med Agatha som är den enda 
döva spelaren i laget.  

 

UPPGIFT 

Basket är en av de mest populära sporterna och spelas över hela världen. Vad 
vet ni om basket? Gå ihop i par och använd er av sökmotorer på nätet för att 
leta fakta! 

• När uppfanns basket och av vem? 

• När kom basketen till Sverige och vad kallades sporten från början? 

• Vad kallas det när man studsar bollen i basket? 

• Hur gör spelarna när de ”dunkar” bollen? 

• Vad är en ”air ball”? 

• I USA har basketen en särskild stor betydelse. Vad heter den största 

och mest stjärnspäckade basketligan i USA? Och vad kallas den 

motsvarande elitdamligan? 

• Kinna är en riktig basketstad! Därifrån kommer en basketspelare som 

faktiskt är den förste svensken som värvats till den ovan nämnda 

amerikanska elitligan. Vad heter han? Vilket lag spelar han för? 

• En annan populär form av basket är streetbasket. Hur skiljer sig 

streetbasket från traditionell basket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketstjärnan Cissi Ferm i studion 
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Cecilia ”Cissi” Ferm rankas som en av världens bästa dövidrottare och 
idag fick vi chansen att träffa henne här i Lilla Aktuellt Teckenspråks 
studio. Vilken grej! Under sin långa basketkarriär har hon vunnit i 
princip allt som går att vinna. Nu i vår är hon med och kämpar i 
dokusåpan Mästarnas mästare.  

 

UPPGIFT 1 

Nu efter studiointervjun har ni fått vet lite om Cissi Ferm. Vad mer kan ni ta 
reda på om basketstjärnan? Använd er av sökmotorer på nätet för att svara 
på frågorna. 

• Vilka elitklubbar har Cissi spelat för under sin karriär? 

• Cissi har spelat både i det döva och det hörande landslaget. Hur många 

SM-guld har hon tagit? Hur många EM-guld? Har hon vunnit VM? 

• 2009 vann Cissi Deaflympics med svenska dövbasketlandslaget. Var 

hölls Deaflympics det året? I sommar hålls spelen härnäst. Var då 

någonstans? 

• På Idrottsgalan 2002 fick Cissi en fin utmärkelse. Vet ni vilken? 

• Nu har Cissi lagt basketen på hyllan och blivit sportchef. För vilket lag 

då? 

 

UPPGIFT 2 

Mästarnas mästare är inne på sin nionde säsong och det är många duktiga 
idrottsmän och idrottskvinnor som varit med genom åren. Vem är din 
drömdeltagare? Du kan välja en som redan varit med eller som du skulle vilja 
se i programmet. Det måste inte vara en svensk utan du kan lika gärna välja 
någon från ett annat land eller någon stor idrottare från förr i tiden. Ta reda 
på fakta om din favoritidrottare och skriv ett personporträtt. Saker du kanske 
vill få med i din text: 

• Var är personen född? Vilket år? 
• Hur var hens uppväxt? När började hen med sin idrott? 
• Vad har hen tävlat i för mästerskap? Hur många priser har hen vunnit? 
• Om personen tävlar i en lagsport – vilka lag har hen spelat i? Vilken 

position? 
• Har personen slagit några rekord? 
• Har hen drabbats av skador eller motgångar? Hur tog hen sig igenom 

dem? 
• Kan du hitta någon roliga kuriosa om personen? Till exempel om hen 

har några speciella knep för att tagga till inför tävlingar? Eller har hen 
kanske några andra dolda talanger? 
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Happ hänt 

• I vilket land befann sig Zaida Catalán när hon mördades? 
• Vad gjorde hon där? 
• Vad var det ryssarna demonstrerade emot? 
• Vad heter politikern som organiserade protesterna och fängslades? 
• Hur många människor var det som greps? 

 
 

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 


