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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 12 oktober 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    

• Internationella komma ut dagen 

• Superhjältar  

 

 

Rätt svar:  1, 2, 1, X, X 

UPPGIFTER 
 

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


 

 

Internationella komma ut dagen 

 

Den 11 oktober var det den Internationella komma ut dagen. Det var ett sätt att uppmärksamma om 

olika komma ut garderober. Bland garderoberna finns bland annat HBTQ-garderoben och psykisk 

ohälsa-garderoben. Ämnen som ibland kan vara svåra att dela med sin familj och sina vänner. Att 

kunna komma ut handlar om att få känna sig fri och att vara stolt över sig själv.  

 

UPPGIFT – DISKUSSION 

Dela upp er i grupper om 5 personer. 

• Vad tycker ni om den internationella komma ut dagen?  

Skriv en lista på bra saker och dåliga saker om komma ut dagen och redovisa för de andra i 

klassen vad ni har kommit fram till. 

• Ge exempel på vilka sätt kan man uppmärksamma internationella komma ut dagen.  

• Hur skulle ni göra om ni själva skulle befinna sig i en garderob? 

• Om man inte kan berätta för sin familj eller sina vänner, vem kan man vända sig till i stället?  

 

Se Lilla aktuellt teckenspråks explainer om internationella komma ut dagen som publicerades den 11 

oktober.  

 

 

Bild: Teaterföreställningen Superhjältar från Tyst teater 



 

Superhjältar 

Tyst teater har satt upp en ny teaterföreställning som heter Superhjältarna. Den är väldigt visuell 

föreställning och den handlar om superhjältar och deras superkrafter. 

 

UPPGIFT – HITTA DIN SUPERKRAFT 

Vilken superhjälte skulle du vilja vara ? Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara? Vad skulle 

du använda din superkraft till? 

 

Du ska skriva och motivera ditt svar. Sedan ska ni presentera era superhjältar inför varandra i 

klassrummet. Du kan  också välja att måla din superhjälte och visa upp för klassen eller kanske klä ut 

dig till en superhjälte. 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

Ord och begrepp som är viktiga inom hbtq-rörelsen. 

 

1. En person som kan bli kär eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig, vad?  

1 Bisexuell  

X Gay 

2 Queer  

 

2. Det finns en förkortning för ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och queera personer. Vad är förkortningen?  

1 Hbitq 

X Hbstpqp 

2 Hbtq 

 

3. En person som endast kan bli kär och/eller attraherad av någon av motsatt kön kallas för?.  

1 Heterosexuell  

X Bisexuell   



2 Homosexuell 

 

4. Ordet för en identitet som kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin 

sexuella läggning. Vad heter det ordet? 

1 Sexuell läggning 

X Queer 

2 Queen 

 

5. En person som inte eller delvis identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. 

Dock har det ingenting med sexuell läggning att göra. Vad heter begreppet?  

1 Transsexuell  

X Transperson 

2 Transvestit 

  

 

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

