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Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds i SVT Barn 
fredagar kl. 14.45 och lördagar kl. 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 faktafrågor och diskussionsfrågor kopplade till programmet. Programmet och arbetsbladet 
hittar du här: Lilla Aktuellt teckenspråk:| UR Play. Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala 
medier.   
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Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  

 

Veckans begreppslista  
nobelpris litteraturpriset 
  
medicinpriset fredspriset 
DNA människorättsorganisation 
neanderthalare mänskliga rättigheter 
  
kemipriset ekonomipriset 
molekyler finanskris 
klickkemi  
läkemedel plattor 
 vulkanutbrott 
fysikpriset jordbävning 
kvantmekanik lava 
  

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/eQTbTvBdHe
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 41 

 
 

1 När började Nobelpriset delas ut? 

 

a för över 50 år sedan 

b för över 200 år sedan 

c för över 100 år sedan 

 

 

 

 2 Varje år delas Nobelpriset ut inom fem olika områden, vilka? 

 

a medicin  

b fredsarbete 

c konst 

d fysik 

e musik 

f idrott 

g litteratur 

h kemi 

i teknik 

 

3 Vad är neanderthalare? 

 

a ett folkslag som bor i Australien 

b ett utdött släkte till människan 

c en flock björnar som lever i Kanada  
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4 Nobelpriset i kemi delas ut till tre personer för deras upptäckt av hur man kan 

bygga med molekyler, vad kallas det? 

 

a byggkemi 

b klickkemi 

c vattenkemi  

 

 5 Det finns ett extra pris till Alfred Nobels minne som man kan få,  

  i vilket område delas det ut?  

   

A geografi 

b matematik 

c ekonomi  

 

6. I vilket land skedde vulkanutbrotten ni ser i inslaget? 

a Irland 

b Island  

c Indien 

 

7. Hur varmt är det inuti den kallaste vulkanen? 

a 100 grader 

b 200 grader 

c 500 grader 

8. Vad är det för stenar som syskonen visar upp? 

 

a koraller 

b lava 

c kol 
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Diskussionsfrågor 

 

Nobelpriset 

De forskare som fått Nobelpriset har forskat länge inom sina områden.  

• Vilket ämne skulle du vilja få Nobelpris för?  

• Hur skulle du göra för att lära dig det ämnet tror du?  

 
Ta reda på: 

 

Vulkanutbrott 

• Vissa länder ligger vid kanten av kontinentalplattor, där är risken större för 

jordbävningar och vulkanutbrott. Titta på en karta och se vilka länder som ligger vid 

plattgränserna. 

• Rita hur det ser ut i jordens inre.  

• Vad är skillnaden mellan magma och lava? 

• Hur uppstår jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamis, hur rör plattorna på sig?  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

 

Vi förklarar! Alfred Nobel | UR Play 

Film om Alfred Nobel och hans uppfinningar | UR Play (endast textat) 

Visste du? Därför får vulkaner utbrott | UR Play (år F-3, endast textat) 

 

  

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

 

Veckobrev!       
Vill du få information direkt till din mejl-låda med innehållet i veckans  

Lilla Aktuellt teckenspråk, länktips med mera? 

Mejla till: teckensprak@ur.se för prenumeration. 

Genom att du beställer veckobrevet samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter (e-postadress) 

behandlas för ändamålet att skicka ut veckobrevet till dig. Läs UR:s integritetspolicy här.  

 

 

https://urplay.se/program/213161-vi-forklarar-alfred-nobel
https://urplay.se/program/181304-manniskor-for-andring-alfred-nobel-uppfinningar
https://urplay.se/program/226003-visste-du-darfor-far-vulkaner-utbrott
mailto:teckensprak@ur.se
https://urplay.se/nyhetsbrev

