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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 16 november 2018    

     

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Båda 

programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till 

barn och unga som tittar i klassrummet.   

   

Lilla Aktuellt – teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans utvalda 

nyheter.    

   

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 och repriseras lördagar 13.15 i SVT 

Barnkanalen.     

   

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30.    

Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet.    

Klipp och annat material om programmen finns på webben:    
   

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/    

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Reklamombudsmannen 

• Kroppsideal 

 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Brand i Kalifornien 

• Fotboll svenska mästare? Fotbollsgalan, biblia de futbol? Gymnastik? 

Rätt svar:  1, 1, X, 2, 2 

 

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/


 

UPPGIFTER 
 

 

Reklamombudsmannen 

Varje dag ser vi mycket reklam och reklamen innehåller mycket om kläder som företagen vill att vi 

ska köpa. I den här reklamen bärs kläderna upp av modeller. Det kan hända att man tycker någon av 

modellerna ser så smal ut att hen inte ser frisk ut på en reklambild, då kan man anmäla den till 

Reklamombudsmannen.  

UPPGIFT – MINDMAP  

Hur tycker du att en bra klädreklam ska vara? Gå ihop två och två och diskutera.  

Rita upp en person på ett papper och dra ut bubblor för minst 5 olika saker som du tycker beskriver 

hur en bra klädreklam ska se ut  

Klädreklam skall följa  Internationella Handelskammarens regler för reklam och 

marknadskommunikation, det vill säga ICC:s regler.  

Vet ni vilka regler som en klädreklam ska följa? Ge tre olika exempel.  

Använd hemsidan www.reklamombudsmannen.org/regler/iccs-regler som underlag för att ta reda 

på mer.  

 

 

Kroppsideal 

I TV, film och reklam brukar det till exempel oftast vara smala personer som syns. Det är lätt att man 

börjar jämföra sig med dessa personer. Det kan leda till att man kan tycka det är något fel på hur 

man själv ser ut Men tänk på att reklambilderna är ofta/nästan alltid omgjorda och modellerna ser 

inte ut så i verkligheten.  

UPPGIFT – DISKUSSION  

http://www.reklamombudsmannen.org/regler/iccs-regler


Dela er i grupper och diskutera.  

• Kan ni komma på exempel då personer blir lätt påverkade av klädreklam? 

• Varför tror ni att det blir så? Motivera dina exempel.  

• Vad kan man göra för att personen ska känna sig lika mycket värd? 

• Vem/vilka kan göra något? Ge förslag på lösningar.  

Presentera era svar för klassen.  

 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. I onsdags röstade man om Ulf Kristersson från partiet Moderaterna  skulle bli vår nya 

statsminister eller inte. Vad blev resultatet?  

1 Flest Nej 

X Flest Ja 

2 Oavgjort 

  

2. Vilka var de tre partier som röstade ja till Ulf Kristersson till statsminister?   

1 Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 

X Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

2 Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna 

 

3. Det är just nu en stor brand i en delstat i USA. Vad heter delstaten?  

1 Texas 

X Kalifornien 

2 Florida 

 

4. Många brandmän jobbar dygnet runt med att försöka släcka bränderna. Hur många är 

de?  

1 90 

X 900 



2 9000 

 

 

5. Nyligen var det VM i sporten trampolin och det blev ett guld till Sverige. Vad heter 

gymnasten som tagit guld? 

1 Lina Sjögren 

X Lena Sjöberg 

2 Lina Sjöberg 

  

  

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    

  

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

