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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 NOVEMBER 
 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄR-

SKILT TILL BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET.   

 

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

Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45. 

 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor 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/ 

 

Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se 

 

Nyheter i dagens sändning: 

- Två 15-åringar skjutna i Malmö i helgen 

- Vi träffar Casper som fått ett nytt hjärta donerat till sig 

- Danmark inför gränskontroller mot Sverige 

- Färre unga röker och dricker alkohol  

- På Fotbollsgalan utsågs årets bästa fotbollsspelare 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Organdonationer 

 Organdonationer är när att folk skänker sina friska organ till någon som är 
sjuk och behöver dem bättre. Det kan låta lite konstigt, men det går faktiskt 
att ta organ från en kropp och få dem att fungera i en annan, detta kallas att 
transplantera. Vissa organ går att ta från en levande person, men de flesta or-
ganen måste transplanteras efter att den som skänker dem har dött. Trots att 
personen har dött går det faktiskt att få organen att leva vidare. De flesta som 
får nya organ är vuxna, men varje år är det faktiskt runt 30 barn som får nya 
organ. Om man vill donera sina organ efter att man dött, ska man anmäla 
detta i donationsregistret. 
 

- Skulle du kunna tänka dig att donera dina organ till någon annan som 

behöver dem när du inte längre gör det? Diskutera tillsammans. 

http://www.ur.se/
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- Finns det något som är obehagligt med att donera sina organ? 

 

 
Rökning och alkohol 

För 20 år sedan så hade över hälften av alla under 14 år testat att röka ciga-
retter och druckit alkohol. Men idag har bara 10 procent av dem under 14 år 
någon gång testat det här. Och det här är inte speciellt för bara Sverige, utan 
det är faktiskt i hela världen som unga röker och dricker mindre. Vad detta 
beror på vet man faktiskt inte, men vissa experter tror att det kan handla om 
att unga umgås mer med varandra över internet, och att fler bryr sig om sin 
hälsa.  

  

- Har du testa röka eller dricka alkohol? Diskutera tillsammans. 
- Har du sett andra i din ålder som röker eller dricker alkohol? Disku-

tera tillsammans. 
- Vad tror du att det beror på att unga röker och dricker mindre alkohol 

idag? Diskutera tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


