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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barnkanalen kl. 14.45, med repris lördagar 13.15. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser 
och vänder sig särskilt till döva och hörselskadade barn och unga som tittar i klassrummet. 
Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmet hittar du här: Lilla 
Aktuellt teckenspråk:| UR Play. Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
 
Begreppslista 
Quiz med facit 
Diskussionsfrågor 
 

 
Begreppslista till veckans program:  

kärnkraftverk 

uran 

strålning 

förvar 

kopparrör  

desinformation 

källkritik 

Oscarsgalan 

dokumentär 

folkgrupp 

amerikansk fotboll 

 

 

 

 

https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
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Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 6 
 

 

1 Vad tillverkas i kärnkraftverk? 

a   el 

b   olja 

c   gas 

 

2   Hur länge måste avfallet från kärnkraften förvaras långt ner i marken? 

a 10 000 år 

b 30 000 år 

c 100 000 år 

 

3 Vad är desinformation? 

 

a spännande nyheter 

b nyheter som vi tror är sanna men egentligen är falska  

c tråkiga nyheter 

 

 

4    Vilket land lämnade Sri Lanka 4 februari 1948? 

a Portugal 

b USA 

c Storbritannien 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU4EorYW9sKFFoLyrQtHt9iBUQ0ZJN1FNT0VCV05NMTVQRTFHV0JMNk42WiQlQCN0PWcu
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5    I vilken världsdel ligger Sri Lanka? 

 

a Afrika 

b Asien 

c Europa  

 

6 När ska Island sluta med valjakt? 

 

a 2028 

b 2022  

c 2024 

 

 

7 Vilka två filmer som handlar om döva är nominerade i Oscarsgalan?  

 

a King Rickard och Drive My Car 

b Belfast och Dune 

c CODA OCH Audible 

 

8 Vad är Superbowl?   

 

a   finalmatchen i amerikansk fotboll   

b   finalmatchen i ishockey 

c   finalmatchen i fotboll 
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Diskussionsfrågor 

 

1. Kärnkraftverk. Vad tänker du om den långa tiden som avfallet ska lagras i marken? 

Vilka alternativ till kärnkraftverk finns?  

 

2. Desinformation.  Kristoffer berättar vad desinformation är. Har du upplevt det? Tycker 

du det är svårt att veta vad som är sant i information som finns runt dig? Vad tycker du om 

de två tipsen i programmet? 

 

3. Superbowl.  I USA har Superbowl blivit en stor högtidsdag. Vilka viktiga högtidsdagar 

har vi i Sverige? Känner du till någon stor högtidsdag i något annat land?  

 

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Vi förklarar! avsedda för Grundskola 4–6. 

Vi förklarar!: Källkritik | UR Play 

Vi förklarar!: Kärnkraftverk | UR Play 

 

Det finns en programserie på URplay, som är på teckenspråk och heter Källkoll corona teckenspråk.  

Grundskola år 7–9. Källkoll corona teckenspråk | UR Play 

Det finns även två teckenspråkstolkade programserier.  

Den ena heter Hur vet du det?  Grundskola F- 3.  

Hur vet du det? - teckenspråkstolkat | UR Play 

 

Den andra heter Kolla myten. Grundskola år 7–9. 

Kolla myten - teckenspråkstolkat | UR Play 

 

 

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 

 

Facit: 1a,2c,3b,4c,5b,6c,7c,8a 

https://urplay.se/program/218279-vi-forklarar-kallkritik
https://urplay.se/program/218277-vi-forklarar-karnkraftverk
https://urplay.se/serie/217436-kallkoll-corona-teckensprak
https://urplay.se/serie/200290-hur-vet-du-det-teckensprakstolkat
https://urplay.se/serie/209234-kolla-myten-teckensprakstolkat
mailto:teckensprak@ur.se

