
 Arbetsblad: Lilla Aktuellt teckenspråk 2022-11-11 
 

 

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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Begreppslista  
   
diabetes blodsockermätare 
druvsocker  diabeteshund 

celler  insulinpenna 
insulin   
bukspottkörteln  satellit 
blodsockernivån  vågor i luften 
diabetes typ 1  atmosfären 
diabetes typ 2  
immunförsvar Comedy wildlife photography 

awards  
överviktig  
sensor Nationella läsdagen 
testremsa #boktok 

#bokgram 

 

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/Tyh9BGsPnq
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 45 
 

 

1 Hur många barn i Sverige drabbas av diabetes varje år?  

 

a 900 barn 

b 500 barn 

c 50 barn 

 

2 Vilken typ av diabetes har Shahin?  

 

a diabetes typ 1 

b diabetes typ 2 

c diabetes typ 3 

 

3 Vem ger sprutan/pennan med insulin till en diabetiker?  

a hen själv  

b en läkare 

c en sjuksköterska 

 

4 När är Världsdiabetesdagen?  

a 10 november 

b 11 november 

c 14 november   
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5 Vad heter den svenska satelliten som har skickats ut i 

rymden?  

 

a Mars  

b Mats 

c Martin 

 

6 Vad ska satelliten undersöka i rymden?  

 

a vågor i havet 

b vågor i luften  

c vågor på land 

 

7 Vilken dag är Natinella läsdagen?  

 

a torsdagen vecka 56 

b torsdagen vecka 46 

c torsdagen vecka 36   

 

8 Vad handlar Comedy wildlife photography awards om?  

 

a årets roligaste julbild  

b årets roligaste sommarbild 

c årets roligaste djurbild 
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Diskussionsfrågor 

 

Diabetes 

Många hundra miljoner människor över hela världen har diabetes, 

det är alltså en vanlig sjukdom. 

• Vad visste du om diabetes innan du såg det här inslaget? 

• Hur tänker du nu kring diabetes? 

• Känner du någon som har diabetes?  

 

Läsning 

• Har du någon favoritbok?  

• Har du någon favoritplats att sitta och läsa på? 

• Vem brukar tipsa dig om bra böcker? 

 
Ta reda på: 
 
I inslaget berättar Shahin om sin diabetes. Det finns fler sjukdomar 

som kan drabba barn. Ta reda på lite om dessa sjukdomar: 

• mässlingen 

• påssjuka 

• röda hund 

• kikhosta 

• vattkoppor 

• höstblåsor 

• astma och allergi 

• psykisk ohälsa 

• epilepsi 
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Tips på länkar för dig som vill veta mer: 

Syssna unga: Hilvan | UR Play (målgrupp: ungdomar) 

Tänk till - våga fråga? Saker du aldrig vågat fråga någon med diabetes (typ 1)! | UR Play (endast textat, 

målgrupp: Unga vuxna)  

Briljanta forskare - teckenspråkstolkat: Rymdskrot | UR Play 

 

Läsa med | läsning i lågstadiet | UR Play (endast textat, syfte: träna läsa texten i berättelserna)  

Orka plugga: Varför ska jag läsa? | UR Play (endast textat, målgrupp år7-9) 

Orka plugga: När du läser | UR Play (endast textat, målgrupp år7-9) 

(För lärare: UR Samtiden - Lika värde: Hur lär sig döva barn att läsa? | UR Play )  

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

https://urplay.se/program/212144-syssna-unga-hilvan
https://urplay.se/program/223862-tank-till-vaga-fraga-saker-du-aldrig-vagat-fraga-nagon-med-diabetes-typ-1
https://urplay.se/program/214506-briljanta-forskare-teckensprakstolkat-rymdskrot
https://urplay.se/serie/202808-lasa-med
https://urplay.se/program/196308-orka-plugga-varfor-ska-jag-lasa
https://urplay.se/program/195725-orka-plugga-nar-du-laser
https://urplay.se/program/184559-ur-samtiden-lika-varde-hur-lar-sig-dova-barn-att-lasa

