CORONA

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland
kring temat corona.
Filmerna är direktlänkade till SLI – ctrl-klicka på titeln och strömma/beställ!
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland cirka 20.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland.
För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto!
Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till
mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka
på ”gå vidare”. Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några
uppgifter samt välja lösenord. När du sparat är din registrering klar och så fort vi godkänt din
registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du
gör hittar du här!

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma
programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna
deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under
ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina!
Här hittar du en lathund för dina elever!
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Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det
är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen!

FILMER:
Filmerna är sorterade efter målgrupp.

Det nya coronaviruset
Ett nytt luftvägsvirus upptäcktes 2020 i staden
Wuhan som ligger i Kina. För personer med
tidigare sjukdomar och försvagad hälsa är det
farligt. Det är ett coronavirus som sprids från
människa till människa via droppsmitta eller i
närkontakt med en smittad person. Idag reser vi
mycket mera än förr och på så sätt kan ett farligt
virus spridas med mycket större hastighet än
tidigare. Spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi, det innebär att det är en epidemi som
får spridning över stora delar av världen och drabbar många individer. I klippet får vi lära oss mer om
hur och var viruset kom till.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Pandemier – från pest till corona
Genom historien har pandemier dragit fram
genom världen med ofattbar styrka. Ordet
pandemi kommer från grekiskan och betyder
hela folket. De har krävt miljontals liv men
mänskligheten har överlevt dem alla. En pandemi
är när en infektionssjukdom sprids över stora
delar av världen och drabbar en stor andel av
befolkningen i varje land. Drabbas bara ett enskilt
land talar man istället om en epidemi. Vi går igenom historiens största pandemier. Allt från,
mässlingen, smittkoppor, Pesten, Spanska sjukan, Hiv, Svininfluensan och Corona-viruset.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Orka plugga: känner du corona-oro?
Känner du dig extra orolig nu i coronatider? Du är inte ensam. Här kommer några tips på hur du kan
hantera din oro.
Speltid: 1 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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Vad är corona? – Covid 19
Informationsfilm om covid-19. Denna film går
igenom hur man tror att viruset uppstod, varför
viruset heter corona, hur dessa virus ser ut, vilka
symptom som man ska vara uppmärksam på och
hur det har spridit sig. Programmet finns även
på finska, somaliska, spanska, persiska,
tyska, engelska och arabiska samt syntolkat
och teckenspråkstolkat.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Vad är corona? – Pandemier
Här får vi reda på vad en infektionssjukdom, epidemi och en pandemi är. Hur går smittspridning till och
hur ser tillväxten av smittade ut när en epidemi väl drar igång? Vi går även igenom begrepp som
immunitet och får en kort historisk genomgång av spanska sjukan. Programmet finns även på
finska, somaliska, spanska, persiska, tyska, engelska och arabiska samt syntolkat och
teckenspråkstolkat.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Pandemier
Ordet pandemi kommer från grekiskan och
betyder hela folket. I slutet av 2019 upptäcktes
infektionssjukdomen covid-19 som sedan spreds
över hela världen, vilket fick enorma
konsekvenser för miljontals människor. I det här
utbildningsklippet går vi igenom vad som
utmärker en pandemi. Du får lära dig om kända
pandemier som digerdöden, spanska sjukan,
asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan. Du lär dig även begrepp som infodemier, samt
vikten av trovärdiga källor i tider då falska rykten sprids blixtsnabbt.Till utbildningsklippet finns
handledningar för elever (Klippkoll), pedagoger (Handledning) och en färdig quiz (Kahoot!) att
användas i undervisningen.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Källkoll Corona
Vi följer de erfarna journalisterna Åsa Larsson
och Jack Werner som arbetar med att sortera i
de mängder av information som väller över oss i
denna historiska tid. Programmen spelas in och
publiceras samma dag. I varje avsnitt går Åsa
och Jack på djupet i nyhetsfloden, tittar närmare
på trender i sociala medier och tipsar om hur du
kan bli bättre på källkritik och källtillit.
Programledare: Edwin Safari (från och med avsnitt 2). Denna programserie är en del av UR:s koncept
Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.
Speltid: 14x5-10 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Källkoll corona – teckenspråk
Jonna och Gabi hjälper oss att sortera i de
mängder av information som väller över oss i
denna historiska tid. I varje avsnitt går Gabi och
Jonna på djupet i nyhetsfloden, tittar närmare på
trender i sociala medier och tipsar om hur du kan
bli bättre på källkritik och källtillit.
Speltid: 5x5-10 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: Strömmande.

Program för grundsärskolan!

Pictogramfilmer om corona
Hur smittar corona-viruset och hur kan du
skydda dig? Hur går ett corona-test till? Och
hur går det till när man ska vaccinera sig mot
corona? Med animerade pictogram-bilder får
du reda på hur provtagning och vaccinering
går till och vad du bör tänka på för att inte
själv bli smittad eller smitta andra människor
med corona.
Speltid: 3x3 min. Målgrupp: grundsär 7-9. Utförande: Strömmande.
Smittspridning
Vaccinering
Provtagning

5

Corona och pandemier – lätt version –
Pandemier
Vad är en epidemi? När övergår det till att bli en
pandemi? Hur går smittspridning till? Och hur
växer smittan när en epidemi har dragit igång?
Speltid: 5 min. Målgrupp: från grundsär 7-9.
Utförande: Strömmande.

Corona och pandemier – lätt version – Covid19
Om sjukdomen covid-19. Vilka symptom ska man vara uppmärksam på och hur sprider den sig? Hur
uppstod viruset och varför heter det corona?
Speltid: 7 min. Målgrupp: från grundsär 7-9 Utförande: Strömmande.

Program för pedagoger!

Film:
Skola hemma – experterna
TV-podd med Maja Åström och Natanael
Derwinger som sändes under våren. UR ställer
dina frågor till experterna om hur vi kan hjälpa
elever som behöver sköta skolarbetet hemifrån.
Ett stöd för både lärare och föräldrar.

Speltid: 28x20 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande.

Radio:
När skolan flyttar hem
En specialserie på radio om att ha skola hemma.
Hur får vi barnen att göra det de ska? Hur lång är
en skoldag och vad gör vi för att inte bli tokiga på
varandra? Programledare Maja Härngren, som
själv är förälder, tar hjälp av lärare, föräldrar och
elever för att skapa så mycket ordning i kaoset
som det bara går.

Speltid: 10x28 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande ljud.
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LÄNKAR

Skolverket
Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med
anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19. (https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor)
Folkhälsomyndigheten
Här presenteras information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande
skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19.
Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för
smittspridning. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/)
Lärarförbundet
På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller
för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-dubehover-veta-om-corona-i-skolan)
Skolvärlden
Skolvärlden speglar aktuella skolfrågor ur ett lärar- och syvperspektiv och ägs av Lärarnas
Riksförbund. Här hittar du deras rapportering om pandemin. (https://skolvarlden.se/coronavirus)

Temabladen är till för att inspirera dig och underlätta för dig i ditt arbete. De
innehåller tips på material och länkar inom resp. område.
Allt är länkat till Mediekatalogen!
Du hittar fler temablad på vår hemsida www.regionvarmland.se/mediecenter
Har du andra områden du vill ha ett temablad till?
E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!
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