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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 på: Lilla Aktuellt teckenspråk | UR Play 

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   
 
Begreppslista 
Diskussionsfrågor 
Quiz med facit 

 
Begreppslista till veckans program:  

böter  

fimp   

klimat  

miljö 

koldioxid  

atmosfären   

Växthuseffekten 

Nettonollutsläpp 

Förnybara källor – fossila källor  

 

Diskussionsfrågor 

1. Påverkas du av klimatförändringarna, eller känner du att det inte gäller dig? 

Återberätta med hjälp av följande stödord: översvämningar, extremväder, skogsbränder 

växthuseffekten, klimat, miljö 

 

2. Om du skulle uppfinna något för klimatet, vad skulle det vara?  

 

3. Är det bra att det blir böter när man slänger småskräp? 

Återberätta med hjälp av följande stödord: ny lag, böter, fimpar, tuggummi  

https://urplay.se/serie/223022-lilla-aktuellt-teckensprak
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Nyhetsquiz –  

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Länken är här   

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 48 
 

 

1   Vad är den naturliga växthuseffekten? 

a  Den skyddande atmosfären som omger jorden. 

b  Ett växthus där vi kan odla tomater. 

c  Luften vi andas. 

2   Vad av dessa släpper ut mest växthusgaser?  

a  Transporter  

b  Energi, el och värme till bostäder och fabriker 

c  Maten vi äter 

 

3   Varför är det bra för klimatet att plantera mer träd? 

a  De renar luften från koldioxid. 

b  De är bra att klättra i. 

c  De är vackra att titta på.  

 

4   Vad är förnybara källor? 

a  De finns i berg och hav.   

b  Sol-, vatten- och vindkraftverk är exempel på förnybara källor. 

c  Kol, olja och naturgas är exempel på förnybara källor. 

 

5  Hur mycket kommer det att bli i böter från 1 januari 2022 om man kastar 

tuggummi och fimpar ute? 

a  250 kronor. 

b  400 kronor. 

c  800 kronor. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU1AS4FFWRkxOkRZTPdA_IjVUQzU5NTZBTTMwOVFaWkpGRE05UFA0Q1NXTi4u
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6   Stiftelsen Håll Sverige Rent beräknar hur mycket plast det ingår i alla fimpar som 

slängts under ett år. Det motsvarade ca 27 djur. Vilket djur?  

a  27 ekorrar 

b  27 elefanter 

c  27 katter 

 

7   Vilken typ av lampor är bättre för miljön? 

a  LED-lampor 

b  glödlampor 

c  ficklampor 

 

8   Varför är valarna havets klimathjältar? 

a  Valar plaskar när de dyker. 

b  Valar äter plankton.  

c  Valar binder koldioxid i kroppen.  
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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,2b,3a,4b,5c,6b,7a,8c 

 

mailto:teckensprak@ur.se

