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LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 28 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:  

• Valet i Frankrike 

• Pulsprojektet på Birgittaskolan 

• Varför eldar vi på valborg? 
 

Happ hänt denna vecka:  

• Zlatan skadad 

• Friends rapport 

• Hockey-VM för döva 
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Diskussionsfrågor 

 

Valet i Frankrike 

I söndags var det val i Frankrike och Marine Le Pen och Emmanuel 
Macron gick vidare till den andra valomgången som hålls den 7 maj. Då 
bestäms vem som blir landets nya president. Le Pen och Macron har 
väldigt olika syn på hur Frankrike ska styras. Frankrike är ett stort land 
med en viktig roll i EU. Därför påverkar vem som blir landets nya 
president också oss i Sverige. 

 

UPPGIFT 

Emmanuel Macron ville skapa en ny politik i Frankrike och startade sitt parti 
”En marche!” i april 2016.  Nu ska ni få göra samma sak. Dela upp er i mindre 
grupper och starta era egna politiska partier!   

• En bra början är att prata ihop er i gruppen om vilka frågor som är 
viktiga för just ert parti. Ska ni ha fokus på skola, miljö eller kanske 
något helt annat? Ni kanske vill starta rymdpartiet, konstpartiet, 
djurpartiet eller rättvisepartiet? Bara fantasin sätter gränserna! 

• Nu när ni har bestämt vad ert parti ska stå för så är det dags att välja 
ett namn på partiet och designa en logga. Rita olika förslag och prova 
er fram med olika färger och former. 

• Be er lärare om stora pappersark så att ni kan göra en valaffisch till ert 
parti. Där ska loggan stå och de viktigaste punkterna som partiet 
kämpar för. Låt kreativiteten flöda! Rita, klipp och klistra! Se till att 
just er affisch sticker ut! 

• Nu när ni har jobbat så hårt med ert parti så vill ni väl få chansen att 
visa de andra i klassen vilket toppenparti ni har startat? Håll ett tal för 
klassen där ni presenterar ert parti och berättar varför ni tycker att 
just era frågor är viktiga.  

• När ni har lyssnat på alla olika partier så är det dags att ge varandra 
feedback. Säg något som ni tycker att varje parti gjorde bra. Sedan kan 
ni sätta upp era valaffischer på väggen i klassrummet eller i 
korridoren så att andra kan beundra dem! 
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Pulsprojektet på Birgittaskolan 

Att röra på sig lite varje dag är bra för både kropp och knopp, det visar 
flera studier. En gymnastiklärare på Birgittaskolan i Örebro ville 
omsätta det i praktiken och startade pulsprojektet. Sedan i höstas har 
elever i årskurs 9 och 10 fått delta i pulshöjande aktiviteter under 
lektionstid. Förhoppningen är att satsningen ska leda till att eleverna 
förbättrar både sina skolresultat och sin hälsa.  

 

UPPGIFT 1 

Vad händer i kroppen när vi tränar konditionen och höjer pulsen? Jo, det är 
hjärtat och lungorna som får jobba på att pumpa mer och syrerikare blod ut 
till alla kroppens muskler och organ. Diskutera i klassen om hur man kan 
träna upp sin kondition och varför vi mår bättre när vi rör på oss!  

• Vad finns det för exempel på träningsformer som förbättrar 
konditionen? 

• Tränar ni någonting? Med vadå? Hur ofta? 
• Vad finns det för olika fördelar med att träna? 
• Ibland är det jobbigt att träna. Hur kan man göra för att hitta sin 

motivation? 
• Man får inte glömma att vila också! Hur gör ni för att återhämta er när 

ni har tränat? 

 

UPPGIFT 2 

Testa att göra en pulshöjande aktivitet tillsammans i klassrummet! Jobba 
vidare i era grupper och hitta på olika övningar. Varje grupp får ansvar för 
varsin träningsstation. Ta gärna inspiration på nätet om ni inte kommer på 
någon egen. Visa era övningar för varandra och kör några varv med ett stopp 
vid varje station. Diskutera sedan tillsammans i klassen!  

• Hur känns det i kroppen efteråt?  
• Blev ni piggare? Tröttare?  
• Är det lättare att sitta still efter gympan?  
• Får ni bättre koncentration?  
• Tycker ni att det borde vara mer gympa i skolan? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 



  

4(5) 
 

Varför eldar vi på valborg? 

Den 30 april firas valborgsmässoafton runt om i Sverige. Äntligen är 
den långa kalla vintern över och vi sjunger in våren och hurrar för att 
sommaren äntligen är på väg. Men värmen dröjer oftast ett tag till och 
då är det skönt att kunna värma sig vid majbrasan. Förr tände man 
stora bål för att hålla rovdjuren borta när boskapen släpptes ut på 
grönbete, men också för att skrämma bort häxor och bränna upp allt ris 
efter att man röjt upp på ängarna och åkrarna. 

 

UPPGIFT 1 

Det har varit lite si och så med relationen mellan rovdjur och människan 
genom historien. Vissa rovdjur har dåligt rykte och har jagats så hårt att de 
nästan utrotats i vårt land. På www.de5stora.com och 
www.rovdjursskolan.se kan ni hitta massor av fakta om våra fem största 
rovdjur: björn, varg, lodjur, järv och människan! Dela upp er i grupper och 
jobba med varsitt rovdjur. Berätta sedan för resten av klassen vad ni lärt er! 
Några exempel på saker ni kan ta reda på: 

• Hur ser rovdjuret ut? Hur stort är det? Vad väger det? Leta fram en 
bild att visa för klassen. 

• Vad lämnar det för spår efter sig? 
• Hur lever rovdjuret? I flock eller ensamt? 
• Hur många ungar får det? 
• Vad äter det? 
• Var finns det? I Sverige och i resten av världen? Hur många? 
• Är rovdjuret utrotningshotat? Jagas det? Har det jagats? Varför då? 
• Är det farligt? För vem då? 
• Kan rovdjur och människor leva tillsammans? Det debatteras mycket 

om det här. Vad säger experterna? Vad tycker ni själva? 

 

UPPGIFT 2 

Visst är det härligt att elda? Det luktar så gott och man kan stå länge och 

värma sig och stirra in i lågorna. Vad har ni för härliga eldminnen? Brukar ni 

gå och kolla på majbrasan, kratta kvistar och löv och elda för att städa upp i 

trädgården, tända en brasa i stugan eller grilla korv över öppen eld ute i 

skogen? Skapa en dövberättelse eller dikt om eld där ni använder er av 

siffrorna 1-10. Fråga er lärare om ni inte vet hur man gör. Det finns många 

exempel på nätet. Om ni vill kan ni framföra er dikt inför klassen. 

 

 

 

http://www.rovdjursskolan.se/
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Happ hänt 

• Vilket lag spelar Zlatan för? 
• Vad var det för en typ av skada han råkade ut för? 
• Hur vanligt är det att barn och unga utsätts för kränkningar på nätet 

enligt Friends rapport? 
• Vad finns det för exempel på kränkningar på nätet? 
• Hur många gånger har ishockey VM för döva anordnats? 
• Vad är det som är speciellt med den här turneringen? 

 

 

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 


