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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 4 OKTOBER 
 

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: 

- Svenskt guld och silver i friidrotts-VM 

- Femteklassare löste runskrift som ingen annan lyckats lösa 

- 25 år sedan Estonia-olyckan 

- Världens barn-galan – vi besöker skola i Nepal 

- Kina fyller 70 år – vi pratar yttrandefrihet och censur 

 

 

 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

Historia 

Runskrift är vikingatidens bokstäver som människor använde för att skriva 

med. Idag kan de vara svåra att förstå, och runinskrifterna i taket på den så 

kallade Ersk-Matsgården i Hassela, Hälsingland, har länge ansetts omöjliga 

att tyda. Tills nu – för läraren Anna Björk och hennes vetgiriga elever i års-

kurs fem på Arthur Engbergskolan löste gåtan. Med hjälp av tre olika runalfa-

bet lyckades de lista ut vad som stod i taket. Den 4:e oktober hedras de med 

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj för sin betydelsefulla upptäckt. 

 
- Tycker du att historia är intressant? Varför/varför inte? 

- Skulle du vilja läsa mer eller mindre historia i skolan? Diskutera till-

sammans. 

http://www.ur.se/
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- Vilken tidsålder skulle du vilja testa att leva i om du fick välja mellan 

medeltiden, vikingatiden eller stenåldern? 

 
 
Kina fyller 70 år – censur och yttrandefrihet 

Kina är världens folkrikaste land – där bor det 1,4 miljarder människor, och i 
tisdags firade Kina 70 år. Landet fanns ju innan dess, men för exakt 70 år se-
dan tog ett parti som heter kommunistpartiet makten i landet, och det är det 
man firar. Kommunistpartiets ledare hette Mao Zedong och han blev diktator 
i landet. Han styrde Kina med väldigt hårda regler och historiker säger att 
Maos politik ledde till att mellan 40-70 miljoner människor dog. Än idag är 
Kina en av världens strängaste diktaturer. Det är bara någon från kommu-
nistpartiet som får leda landet och folk får inte kritisera de som bestämmer. 
Det gör att många är rädda att säga det de egentligen tycker och man får till 
exempel inte heller tro på vad man vill. Regeringen håller koll på människor 
och på landets medier – om de säger saker som regeringen inte tycker om så 
kan de stänga av tv-sändningen eller blockera sociala medier. Det kallas för 
censur. I Sverige har vi något som kallas för yttrandefrihet, vilket betyder att 
vi får säga nästan allt vi tycker och tänker. Men det finns några undantag. Till 
exempel får vi inte förtala någon, alltså peka ut någon som en brottsling eller 
en dålig person, eller säga att någon är mindre värd för att den har en annan 
hudfärg. 

  

- Vet du vad yttrandefrihet betyder? Diskutera tillsammans. 
- Tycker du att man borde få säga vad man vill i Sverige? Diskutera till-

sammans.  
- Finns det gränser för man får säga? Diskutera tillsammans. 
- Hur tror du att det skulle vara att leva i ett land som inte har yttrande-

frihet? Diskutera tillsammans.  
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