
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 12 april 2019 

     

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    

• Påsk 

• Psykisk ohälsa 

 

Happ hänt   

• Nordirland 

• Bordtennis EM 

• Svart hål 

Rätt svar: 1, X, 2, 1, 2 

1.Katt 2. Sverige 3. Stilla veckan 4. Skärtorsdag 5. Finland 6. Tyskland 

 

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


 

UPPGIFTER 
 

 

Påsk 

Vad kan du om påsk?  

UPPGIFT – QUIZ 

1. Vid påsk sägs det att häxor flyger till Blåkulla. Vilket djur har de ofta sällskap av? 

2. Till påskmaten dricker en del läsken påskmust. Från vilket land kommer påskmusten?  

3. Vad kallas veckan före påsk? 

4. När åt Jesus sin sista måltid, enligt Bibeln? 

5. Memma är en populär påskdessert från en av våra grannländer. Vilket? 

6. Från vilket land kommer traditionen med påskharen? 

 

 

Psykisk ohälsa 

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra om man mår dåligt. Det kan vara svårt att öppna sig 

för andra och berätta hur man känner.  

UPPGIFT – DISKUSSION 

Vad är psykisk ohälsa och hur gör vi om vi mår dåligt? Diskutera först i par och sedan i helklass.   

• Vad ska man göra om man har jobbiga känslor och tankar? 

• Hur gör man om man märker att någon annan mår dåligt? 

• Om någon skriver att hen mår dåligt på nätet, vad kan man göra? 

• Vad kan man göra om man ser någon som mår dåligt på sociala medier?  

• Ge exempel på vilka hjälp som finns.  

 

Extra uppgift: Diskutera vad ni själva har upplevt och hur det kändes för er. Vad skulle ni göra om ni 

mår dåligt? Är det lätt eller svårt att berätta om man mår dåligt? Utbyt erfarenheter!  



 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Vilket land är grannland till Nordirland? 

1 Irland 

X England 

2 Wales 

 

2. Nyligen arrangerades bordtennis EM för döva i U-18 klassen i staden Albena. I vilket land 

ligger Albena?  

1 Rumänien 

X Bulgarien 

2 Slovakien 

 

3. Vad heter Sveriges enda deltagare som knep dubbla brons under U-18 EM?  

1 Henrik Hedlund 

X Oskar Hedlund 

2 Albin Hedlund 

 

4. Vad kallas en person som jobbar med att upptäcka nya kunskaper?  

1 En forskare 

X En matematiker  

2 En fysiker 

 

5. Nyligen upptäckte forskarna något långt bort i rymden. Vad? 

1 Ett vitt hål 

X Ett rosa hål 

2 Ett svart hål 

 

 



  

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

