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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 7 APRIL 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:  

• Bussolyckan i Härjedalen 

• Döva trumslagaren Evelyn Glennie 

• Varför firar vi påsk? 

 
Happ hänt denna vecka:  

• Gösta Ekman har dött 

• Terrordåd i Sankt Petersburg 

• Giftgasattack i Syrien 
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Diskussionsfrågor 

 

Bussolyckan i Härjedalen 

Det blev en sorglig start på veckan efter olyckan med skolbussen som 
körde av vägen och välte i Härjedalen i söndags. På Ängsskolan i Skene 
har flaggan vajat på halv stång och eleverna har tänt ljus och lagt 
blommor till minne av de tre eleverna som dog. 

 

UPPGIFT 1 

Det är otäckt med trafikolyckor, men Sverige är i alla fall ett av de mest 
trafiksäkra länderna i världen. Vi har hårda trafikregler och var bland annat 
relativt tidigt ute med att införa en lag om säkerhetsbälte. Men det har inte 
alltid varit självklart att spänna fast säkerhetsbältet. Gå ihop i par eller 
mindre grupper och ta reda på fakta om trafiksäkerhet i Sverige. Diskutera 
sedan i klassen. 

• När blev det lag att ha säkerhetsbälte i Sverige? 

• Varför blev det lag att ha på sig säkerhetsbälte? 

• Hur ska säkerhetsbältet sitta för att det ska skydda som bäst? 

• Vem är det som har ansvar för att se till att alla i bilen eller bussen har 

spänt fast säkerhetsbältet? 

• Hur är det när ni själva åker bil eller buss? Är ni lika noggranna med 

säkerhetsbältet när ni ska åka buss? Varför tror ni att vissa slarvar 

med bältet i bussen? Hur kan man göra för att ändra på det tror ni? 
 

UPPGIFT 2 

I vissa delar av världen är trafiken helt galen och det är lite hipp som happ 
med att ta på säkerhetsbältet, hålla hastigheten eller att över huvud taget 
köra på rätt sida av vägen. Har ni varit ute och rest i något land med en 
annorlunda syn på trafiksäkerhet än hemma i Sverige? Hur var det där? Om 
ni inte varit med om det själva på plats får ni helt enkelt göra en resa i 
fantasin. Ta reda på hur trafiken är i till exempel Indien, Thailand, Brasilien 
eller Nigeria. Skriv en kort berättelse om hur det kan gå till när man ska ut 
och åka i just det landet och rita gärna till. 
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Döva trumslagaren Evelyn Glennie 

Milo från Alviksskolan hängde med Lilla Aktuellt Teckenspråk och 
träffade den världsberömda slagverksvirtuosen Evelyn Glennie från 
Skottland. Hon var på besök i Sverige för att ge en konsert och passade 
på att prata om hur det är att syssla med musik som döv. 

 

UPPGIFT 1 

Blev ni nyfikna på Evelyn Glennie efter att ha tittat på inslaget? Gå ihop två 
och två och ta hjälp av sökmotorer på nätet för att ta reda på mer om henne! 

• Hur gammal var Evelyn när hon blev döv? 

• Evelyn har utvecklat ett speciellt sätt att lyssna. Hur bär hon sig åt för 

att särskilja toner när hon spelar? 

• I Storbritannien har hon fått hederstiteln Dame Evelyn. Vad kallas 

motsvarande titel för män? Vem är det som delar ut hederstiteln? 

• 2015 tog hon emot ett framstående musikpris i Stockholm. Vilket då? 

• Lite kuriosa: Evelyn Glennie har väldigt många instrument. Hur många 

har hon i sin samling? 

 

UPPGIFT 2 

Ett annat sätt att njuta av musik är ju förstås att teckna den. Nu ska ni göra 
era egna teckenspråksgestaltningar av era favoritlåtar! Ta hjälp av 
sökmotorer på nätet för att leta fram sångtexter och gör om dem till era egna 
verk. Var inte rädda att tolka fritt, det måste inte bli exakt som originalet – 
gör om låten till er egen! Repa några gånger och gör en musikvideo som ni 
visar upp för klassen! 
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Varför firar vi påsk? 

Nästa vecka är det många som plockar in björkkvistar och pyntar med 
fjädrar, letar ägg och klär ut sig till små trollpackor med rosiga kinder 
för då firar vi att påsken är här. Påsken är en av kristendomens 
viktigaste högtider, men själva firande präglas mycket av gammal 
folktro. 

 

UPPGIFT 1 

I inslaget fick vi lära oss om påskhögtiden och varför vi firar som vi gör. Det 
är gamla traditioner som vi följer än idag, men som tur är så är det inte lika 
allvarligt som det var förr i tiden. Vad kan ni om påsken nu och då? Diskutera 
tillsammans i klassen! 

• Skärtorsdagen firas i kyrkan till minne av den första nattvarden. Det 

var då Jesus och hans lärjungar samlades för att äta och dricka 

tillsammans kvällen innan han dog. Enligt folktron var det något helt 

annat som hände på Skärtorsdagen. Vadå? Hur firar vi idag? Brukar ni 

fira? 

• En gång i tiden var Långfredagen en riktigt tråkig dag. Alla affärer var 

stängda, barnen fick inte leka och maten var enkel. Man skulle vara 

stilla och inte utföra några onödiga sysslor. Varför var det så tror ni? 

Vad var det som hände på Långfredagen enligt Bibeln? Är det bra med 

en vilodag tycker ni? 

• Påskdagen är en glädjens dag i den kristna tron. Varför då? Vad finns 

det mer att glädja sig åt under påsken tycker ni? 

• Nuförtiden brukar vi fira redan på Påskafton. Då äter vi massor av 

mat. Enligt den kristna traditionen fastar man i fyrtio dagar innan 

påsk. Vad betyder fasta? Fasta gör man i flera religioner. Varför gör 

man det? 

• Ägget är ju en typisk symbol för påsken. Varför äter vi så mycket ägg 

just då? Enligt folktron är det en speciell figur som kommer runt påsk 

och gömmer färgglada ägg fulla av godis åt barnen. Vem är det vi 
tänker på? 

 

UPPGIFT 2 

Under påsken proppar vi svenskar i oss ägg så det står härliga till. Vi kommer 
faktiskt upp i hela 64 miljoner ägg! Att måla och dekorera äggen för att piffa 
till påskmåltiden är något vi gjort ända sedan 1700-talet. Då kokade man 
äggen med lökskal eller rödbetor för att äggen skulle få färg. Idag målar vi 
med vattenfärg, sätter fast klistermärken eller strör glitter på äggen. Det är 
bara fantasin som sätter gränserna! Ska ni måla ägg i påsk? Passa på att fota 
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av era ägg och skicka in till teckensprak@ur.se så kanske just era ägg dyker 
upp på vårt instagram!  

Tänk på att använda speciell äggfärg eller hushållsfärg som inte är farlig att 
äta, eller blås ur äggen och måla bara skalen. Det finns massor av bra videor 
med instruktioner på nätet! Ni kan också rita påskteckningar eller skicka in 
annat påskpyssel ni gjort om ni inte är så sugna på ägg. Lycka till! 

 

Happ hänt 

• Vilka filmer har Gösta Ekman varit med i? 
• Vad var han särskilt bra på? 
• I vilken stad skedde explosionen i tunnelbanan? 
• Vad tror man att det var för slags gas som spreds i flygräden i Syrien? 
• Attackerna i Syrien är exempel på krigsbrott. Vad var det man gjorde 

som är förbjudet enligt krigets lagar? 
 

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 


