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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 20 JANUARI 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 

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 

 

Huvudnyheterna den 20 januari 2017 handlade om:  

 Reflexer 

 Idrott och mens 

 Kylan de senaste veckorna 

 

Diskussionsfrågor 

 

Reflexer 
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Reflexer kan rädda liv, Om det är mörkt ute och du har mörka kläder 
utan reflex och möter en bil i halvljus ser föraren dig först med 
ungefär 30 meter från dig. Om du använder reflex ökar avståndet till 
ca 125 meter! 
 

UPPGIFT 1 

Reflexer kan man få gratis eller köpa på flera olika platser. 

Använd sökmotor på internet och leta efter en reflex som ni skulle vilja ha. Var får 
man tag i den?  
Om du själv fick bestämma, rita hur din reflex skulle se ut.  
Presentera favoriten och egna designen för alla i klassen. Glöm inte att fundera på 
hur en reflex fungerar när du gör din design. Kanske behöver du ändra hur du 
tänker för att göra den så bra som möjligt. 

 

UPPGIFT 2 

Pokemonjakten fortsätter över vintern - flera barn och ungdomar rör på sig 
mer ute i mörkret än tidigare och befinner sig på platser där faran är större.  

Diskutera tillsammans i mindre grupper.  

- Reflexer skyddar inte bara gående utan även de som åker bil. Varför är det 
en fara för bilisten när de möter en gående utan reflex?  

- Om du promenerar vid vägen, vilken sida bör du gå på?  
- Var ska man placera reflexerna?  
- Spelar det någon roll om reflexen är ny eller gammal? 

 

Idrott och mens 

 

När flickor föds finns det cirka 400 000 ägganlag i äggstockarna. Vid könsmognaden 
släpps det första ägget från äggstockarna och man får sin första menstruation. Det 
sker vanligtvis under tonåren men kan ske tidigare eller senare. Mensen kommer 
sedan en gång i månaden fram tills att man går in i klimakteriet och mensen upphör. 

Alla påverkas olika av menscykeln och för vissa kan mensen vara extra besvärlig och 
påverka idrottsutövandet. 

 

UPPGIFT 1 

 

Kinesiska simmaren Fu Yuanhui som tog brons på 100 meter ryggsim i OS Rio 
de Janeiro chockade många då hon i en tv-intervju berättade att hon presterat 
dåligt i damernas medley-stafett på grund av att hon precis fått mens och 
därför missat medaljchansen. Men hon blev även hyllad i stora delar av 
världen för sin öppenhet 
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Dela upp er i grupper och diskutera, berätta därefter för varandra vad ni tror, 

- Varför tror du att det är/har varit ett tabu att prata om mens inom idrotten? 
- Varför försämras idrottsutövarens prestation när man har mens? 

 

UPPGIFT 2 

 

Fyra till fem dagar före varje menstruation går kroppen igenom 
hormonförändringar. Ungefär hälften av alla kvinnor får PMS - premenstruella 
spänningar. 

Dela upp er i grupper och ta hjälp av en sökmotor på internet och ta reda på 
information om PMS. 

- Vad har PMS för symptom? 
- Hur kan man lindra PMS-besvär, sök efter tips på internet. 
- Svår PMS har en annan förkortning och vad har den för symtom? 

 

Kylan de senaste veckorna 

 För ungefär två veckor sedan var det riktigt kallt! Inte bara i Sverige utan 
också i andra länder i Europa. Det var under 30 minusgrader i delar av Polen 
och i Rumänien 

 

UPPGIFT 1 

 

Rita en stor termometer på tavlan, markera 0 grader och grader från +100 till -50. 
Tillsammans med klassen ska ni komma överens om var svaren placeras på 
termometern. 

- Hur varm är kroppen? 
- När fryser vatten till is? 
- Hur kallt är det i ett kylskåp? 
- När kokar vatten? 
- Hur kallt var det ungefär i Europa nyligen 
- Hur kallt är det i frysen? 
- Hur varmt är det inne i ett hus? 

 

 

UPPGIFT 2 

 

Jobba två och två och ta reda på mer om kylan i Europa. Ta hjälp av sökmotorer på 
internet. Sök efter nyheter om kylan som lamslog Europa nyligen. 

- Vilka problem uppstod i samband med kylan 

- SMHI utfärdar vädervarningar, vad innebär deras klass 2-varning?  
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UPPGIFT 3 

 

Vädret är förmodligen människans vanligaste samtalsämne. Vi har väldigt 

stort intresse för vädret och klagar gärna över att det är för varmt eller för 

kallt. 

 

Du ska skriva en artikel om en händelse som är kopplat till vädret. Välj en bild du 

tycker passar till texten. 

Du hittar beskrivningar på olika händelser på SMHI:s hemsida. Gå till 

smhi.se/kunskapsbanken och välj meteorologi. 

 

 

Vill du kontakta oss mejla på: teckensprak@ur.se 

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 
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