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Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet läggs upp på UR Play 
och 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. 
Arbetsbladen består av faktafrågor, diskussionsfrågor och bildstöd kopplade till programmet. 
Programmet och arbetsbladen hittar du här: Lilla Aktuellt teckenspråk:| UR Play.  
Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 

 

 Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
 
  

 
 
      
 
 
 
               

Veckans begreppslista  
  
Nobelfesten krabbvandring 
Nobelpriset Julön 
Alfred Nobel regnsäsong 
dynamit  
 koldioxidutsläpp 
skolhackathon textilindustrin 
Minecraft bomull 
 ull 
simtest fossil olja 
simkunnighet T-shirt 
 konstbevattning 
TikTok kemikalier 
visningar fossila källor 
 transport 
   
 

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken. 

 

https://urplay.se/serie/228058-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/0wwT8VqXaL
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 49 
 

 

1 Vilken uppfinning är Alfred Nobel känd för?  
 

a aluminium 

b dynamiten 

c luftballongen 

 

2 När började Nobelpriset delas ut? 

 

a 1951 

b 1971 

c 1901 

 

3 Vilken tävling var Kristinaskolans elever med i? 

   

a Skolhackathon  

b Dreamhack 

c Nordsken  

 

4 Hur långt ska man kunna simma i slutet av årskurs 6? 

 

a 100 meter 

b 200 meter 

c 50 meter  
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5 I vilket hav ligger Julön?  

 

a Atlanten 

b Indiska oceanen 

c Stilla havet  

 

6 Vilket djur är det som vandrar ut i havet på Julön? 

 

a krabban  

b pingvinen 

c sköldpaddan 

 

7 Hur mycket vatten behövs för att odla bomull till fem T-

shirts? 

 

a 50 badkar 

b 25 badkar 

c 5 badkar 

 

8 Varifrån tar man ofta vatten till konstbevattning? 

 

a från sjöar 

b från havet 

c från husen   
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Diskussionsfrågor 

 
Simkunnighet 

Sjätteklassare har blivit sämre på att simma enligt Skolverket.  
 

• Vad beror det på tror du?  

• Tycker du om att bada och simma?  

• Varför tror du det är viktigt att kunna simma? 
 
 
Ta reda på: 
 
Världshav och världsdelar 

Julön ligger i Indiska Oceanen. Vi har fem stora världshav på jorden och sju 

världsdelar. Ta reda på vad de heter och rita ut dem på ett blankt A3-papper.  

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Vi förklarar: Alfred Nobel | UR Play 

 

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion | UR Play (år 7-9) 

Vad händer med återvinningen? - teckenspråkstolkat: Kläder | UR Play (F-3)  
Klimatkampen förklarar - teckenspråkstolkat: Hur dina kläder får längre liv | UR Play (folkhögskola) 

Badsmart: Simma | UR Play (F-3, endast textat) 

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

https://urplay.se/program/213161-vi-forklarar-alfred-nobel
https://urplay.se/program/224130-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://urplay.se/program/221936-vad-hander-med-atervinningen-teckensprakstolkat-klader
https://urplay.se/program/225242-klimatkampen-forklarar-teckensprakstolkat-hur-dina-klader-far-langre-liv
https://urplay.se/program/183121-badsmart-simma

