
 Arbetsblad: Lilla Aktuellt teckenspråk 2022-11-25 
 

 

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. 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.   
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Veckans begreppslista  
 demokrater 
COP27 republikaner 
Klimatmöte 
klimatmålet 

 
Black Friday 

Parisavtalet 
klimatfond 

fejkpriser 
köpfri dag 

klimatskador  
klimaträttvisa julkalender 
  
snökaos  
snöåska demonstration 
 protest 
mellanårsval söka tillstånd 
kongressen sociala medier    
senaten protestvideo 
representanthuset  
  

 

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/FtzsDDuAaR
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 47 
 

1 I vilket land hölls klimatmötet COP27?  

 

a Etiopien 

b Egypten 

c Estland 

 

2 Vad var det viktigaste klimatmålet under mötet? Att hålla 

jordens temperaturökning på max... 

 

a 2 grader 

b 3 grader 

c 4 grader 

 

3 Vad kom man överens om under mötet? 

 

a att skapa en klimatbok 

b att skapa en klimatfond 

c att skapa en klimatfilm 

 

4 Varför blev det kaos i Sverige i veckan? 

 

a det kom mycket regn  

b det kom mycket hagel 

c det kom mycket snö  
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5 I vilket land hölls mellanårsval till kongressen? 

 

a Ukraina 

b USA 

c Uganda  

 

6 Vad vill många ha istället för Black Friday? 

 

a billigare kläder  

b mera rea  

c en köpfri dag  

 

7 Varför började Romel protestera? 

 

a han kände en inre irritation 

b han fick dålig lön 

c han blev mobbad på jobbet 

 

8 Var valde Leopold att protestera? 

 

a på sociala medier 

b i en demonstration 

c i skolan 
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Diskussionsfrågor 

 

Protester på sociala medier 

När man protesterar på sociala medier når man ut till många.  

• Har du sett någon protest på sociala medier?  

• Tycker du det är bra att använda sociala medier? 

• Har du upplevt något du skulle vilja protestera mot? 

 

Ta reda på: 
 

Egypten 

• världsdel  

• huvudstad 

• valuta 

• vilka länder som gränsar till Egypten 

• längsta floden 

• största sjön 

• högsta berget 

• I Egypten finns det enda av världens sju underverk som är kvar. Vilket?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  
 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Protest | UR Play 

Lilla Aktuellt teckenspråk - valet: Protest i praktiken | UR Play 

 

Globala mål i sikte - på teckenspråk: Mål 13: Bekämpa klimatförändringar | UR Play 

 

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

https://urplay.se/program/229049-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-protest
https://urplay.se/program/229292-lilla-aktuellt-teckensprak-valet-protest-i-praktiken
https://urplay.se/program/224121-globala-mal-i-sikte-pa-teckensprak-mal-13-bekampa-klimatforandringar

