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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 17 FEBRUARI 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 den 17 februari 2017 handlade om:  

 Värmebölja i Arktis 

 Hål i vattendamm 

 Alla hjärtans dag 

 

Diskussionsfrågor 

 

Värmebölja i Arktis 

För en vecka sen hände något väldigt speciellt runt Arktis, alltså området 
kring nordpolen. På bara tolv timmar så höjdes temperaturen med 24 grader 
och landade strax över nollan. Att det är plusgrader såhär i februari är väldigt 
ovanligt. Den normala temperaturen vid den här tiden brukar vara minst 20 
minusgrader, men såna här plötsliga värmeböljor har inträffat flera gånger de 
senaste vintrarna. Forskare säger att det här beror på klimatförändringarna 
och utsläpp från växthusgaser, och att det här leder till att isen på havet kring 
nordpolen smälter. Det skapar problem för bland annat isbjörnarna som 
behöver isen för att kunna jaga sälar. 
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UPPGIFT 1 

Växthusgaserna påverkar ju jordens atmosfär, men vad är egentligen atmosfären? 

Man brukar dela upp atmosfären i olika lager. Dela upp er i fyra grupper och ta 

reda på så mycket ni kan om ett lager per grupp och presentera sen för varandra. 

Ett tips är att börja på SMHIs hemsida.  

1. Troposfär 

2. Stratosfär 

3. Mesosfär 

4. Termosfär 

Försök att hitta minst fem olika tydliga fakta per grupp och gärna någon bild. När 

ni presenterar för varandra ska det vara lätt för era klasskompisar att förstå. 

Redovisa på vilka hemsidor eller andra källor ni hittat informationen. 

 

UPPGIFT 2 
 

Polardjur kallas en typ av djur som bara finns runt jordens två poler. Dela upp er i 
mindre grupper och ta reda på mer om de djur som lever i det nordliga Arktis och 
vilka som lever i det sydliga Antarktis. Använd era geografiböcker och internet som 
hjälp. Sätt ihop all information till en tidning. 

 

Arktis 

Valrossen, Isbjörnen, Narvalen, Vitvalen 

 

Antarktis 

Sjöleopard, Kejsarpingvin, Blåval, Jättebläckfisken 

 

 

Hål i vattendamm 

I delstaten Kalifornien i USA har det regnat och snöat jättemycket den senaste 
tiden så att det nu har blivit problem med en stor damm. Dammar är som 
konstgjorda sjöar kan man säga, som används för att styra hur mycket vatten 
som kommer ut i floderna. Det var så mycket vatten i dammen så att det gick 
hål i den och började läcka.  Man trodde att hela dammen skulle gå sönder så 
man tvingade jättemånga personer boende i närheten att lämna sina hem.  
Men nu har man släppt ut vatten i andra avlopp så det verkar som dammen 
klarar sig. Personerna som tvingades lämna sina hem har nu fått komma 
tillbaka, men ska vara beredda på att ge sig av igen om det kommer mer regn. 

 

UPPGIFT 1 
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Dammar kan ha flera olika användningsområden. Dela upp er i fyra grupper och ta 
reda på vad följande dammanläggningar är och försök hitta minst en svensk variant. 
Sök information i era geografi- och samhällskunskapsböcker samt på internet. 
Presentera för varandra. 

1. Konstbevattning 
2. Vattenförsörjning 
3. Vattenkraft 
4. Dagvatten 

 

 

UPPGIFT 2 

 

Dammar kan vara nödvändiga men det är inte helt oproblematiskt. Det finns flera 
konsekvenser för miljön. Ta 20 minuter när var och en eller två och två söker 
information om dammar och andra vattenansamlingars påverkan på miljön. 
Diskutera sedan tillsammans i klassen vad ni hittat. 

 

Alla hjärtans dag 

Alla hjärtans dag infaller på Valentindagen den 14 februari varje år. Trots att 

man inte vet så mycket brukar man säga att dagen kommer från det romerska 

helgonet sankt Valentin. Men det var antagligen först på medeltiden i England 

som Valentindagen blev en kärlekens dag. Då firade man med olika lekar på 

speciella vårfester där unga kunde hitta nån att kanske gifta sig med. I Sverige 

blev högtiden inte vanlig förrän på 50-talet. I år planerar varannan svensk 

uppmärksamma alla hjärtans dag! Svenskarna köper nämligen runt 4 

miljoner röda rosor och chokladförsäljningen går upp 90% runt alla hjärtans 

dag! 

 

UPPGIFT 1 

 

I Finland kallas alla hjärtans dag Vändagen och istället för att bara uppmärksamma 
den man är kär i så är det framförallt ett tillfälle att visa sina vänner hur mycket man 
tycker om dem.  
 

Tänk på någon du tycker om, det kan vara en vän, ett husdjur, en släkting, och skriv 
ett brev till hen. Du kan till exempel försöka förklara varför du tycker om hen, 
berätta om ett särskilt minne du har av hen, om första gången ni träffades och om 
det finns något du skulle vilja hitta på tillsammans med hen i framtiden. Rita gärna 
också. Ni behöver inte visa för varandra men om du vill kan du ge hen brevet senare. 

 
 

UPPGIFT 2 
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Många av våra högtider är ju förknippade med något sött: godishjärtan på alla 
hjärtans dag, semla på fettisdagen, våfflor på Mariabebådelsedagen, godis på påsken, 
lussekatten på lucia. Vi har en speciell dag för kanelbullen, napoleonbakelsen, 
chokladbollen och kladdkakan. 

 

Vad skulle du vilja fira för bakverk? Det kan vara ett existerande eller ett helt 
påhittat. Bestäm ett datum, vad bakverket innehåller för ingredienser, om det finns 
några ritualer kring dagen - alltså hur man firar dagen. Skriv ner dina idéer och rita 
hur ditt bakverk ser ut. Presentera för varandra och försök sälja in dag. Varför ska 
man fira just din bakelse? 

Tips! Om det finns möjlighet så kan man lotta ett av bakverken som man försöker 
baka i klassen. 

 

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 


