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VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Pandemi 

• Infektionssjukdom 

• Digerdöden 

• Spanska sjukan 

• Asiaten 

• Hongkong-influensan 

• Svininfluensan 

• Corona 

• Covid-19 

• Hemisolering 

• Infodemi 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Vad kännetecknar en pandemi? 

o Den sprids inom ett land 

o Den sprids inom ett begränsat utrymme/plats 

o Den sprids bland vuxna människor  

o Den sprids globalt  

 

b) Vad kan du göra för att minska smittspridningen av covid-19? 

o Ta febernedsättande medicin 

o Äta och dricka nyttigt 

o Vara noga med handhygien och undvika folksamlingar  

o Klä dig varmt  

 

c) Vad är en infodemi? 

o Ett massutskick via mejl 

o En "trollfabrik" som skickar ut falsk information 

o Ett överflöd av sann och falsk information som sprids snabbt  

o USA:s president Donald Trump  

  

http://www.eduklips.se/
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FRÅGA 
Kan du ge 1–2 exempel på vilken påverkan pandemin som upptäcktes 2019 fick (sett ur ett 

globalt perspektiv)? 

 

 

 

UNDERSÖK 
För att bekämpa en pandemi krävs ofta snabba beslut av dem som bestämmer, vilket kan vara 

en stor utmaning! 

 

Dela in klassen i mindre grupper på 2-3 personer/grupp. Nu ska varje grupp få göra ett enkelt 

rollspel där situationen är följande: En ny sjukdom har börjat härja i staden där ni bor. Det finns 

tecken som visar att infektionssjukdomen är både farlig och verkar spridas lätt.  

 

Er grupp är "Beslutsfattarna i staden" – ni bestämmer vad som måste göras!  

Välj tillsammans ett beslut* för vad som behöver göras a) på kort sikt och b) på längre sikt. När 

alla har kommit överens och valt (två svar/grupp) går ni gemensamt igenom besluten i klassen. 

Jämför besluten och resonera tillsammans varför ni valt som ni gjort.  

 

*) Beslutet ska vara det ni bedömer som det allra viktigaste.  
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QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Den sprids globalt 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Vara noga med handhygien och undvika folksamlingar 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Ett överflöd av sann och falsk information som sprids snabbt 

 

 

 

LÄRARTIPS!   

Vi har 20200525 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-pandemier/b01dfda9-b909-47c2-b889-

f8e8e313b0e8 
 

http://www.eduklips.se/

