
Coronaråd

När du gick in i utställningen fanns en skylt med  10 råd om 
vad man ska tänka på i coronatider. Ställ dig på en annan plats 

i lokalen och svara på frågorna.

Hur många av de handfasta råden kan du i huvudet? Förhör en kompis!

Gå tillbaka till skylten och läs på igen. Hur många rätt �ck du?

Är det något eller några råd som du tycker är viktigare än andra? 



Testa din temperatur

Ställ er framför kameran och svara på frågorna.

Vad betyder de olika färgerna?

Vart på kroppen är ni varmast och kallast?

Vad tror ni att man kan använda en värmekamera till? 



Coronakampen

Spela igenom luckspelet. Börja på start och se på vilken ruta du slutar. 

Vilken slutruta kom du till?

Vad tror du att det kommer få för konsekvenser 
för er idé att ni hamnade på just den rutan?

Vad tror du att just du är bäst på när det gäller att lösa svåra problem? 



Digital kamp mot corona

Kolla på en video som spelas upp på skärmen. 

Vad handlade videon om?

På vilket sätt tror du att innovationen (upp�nningen) är bra?

Finns det några nackdelar med den?

Vad skulle du själv kunna göra för att hjälpa till under pandemin? 



Att spåra smitta

Testa stationen och svara på frågorna. 

Välj ett land och ta reda på hur många som har varit sjuka där hittills.

Varför är smittspårning viktigt?

Tror ni att all data ni kan se på skärmen är tillförlitlig?

Kan det �nnas olikheter beroende på vilket land den kommer ifrån?  



Vad är corona?

Titta på VR-bordet.
Undersök lungorna som visas där och titta på viruset.

Här ser du skillnaden mellan en frisk lunga och en som varit Corona-sjuk. 

Hur kan man känna i lungorna att man har allvarlig covid?

Vad är de röda utstickande proteinerna på covid?

Hur påverkar viruset dina lungor om du får allvarlig covid? Beskriv!  



Ansiktsvisir och munskydd

Vad skyddar de två olika skydden ifrån?

Om ett skydd är obekvämt och krångligt att 
använda, hur påverkar det då smittspridning?

Skiljer sig designen av skyddsutrustning om man är gammal eller ung?



Quiz om pandemier och innovation

Vilken fråga var svårast?

Lärde ni er något spännande?

Vilken fråga hade ni lättast att svara på? 



Coronavaccin

Är det viktigt att vaccinera sig?

Vad är ett vaccin?

Varför får äldre personer vaccin först? 



Etikmaskin

Etik handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Hur kan vi uppnå det 
bästa i olika situationer, till exempel när det gäller teknikutveckling.  

Det �nns inga enkla svar. Men om vi funderar tillsammans 
är chansen större att vi lyckas.  

Några viktiga hållpunkter att utgå ifrån:  
Att vi alla är lika mycket värda. 
Att vi inte ska skada varandra. 

Att vi ska vara rättvisa mot varandra. 
Att vi alla ska ha rätt att bestämma över oss själva. 

Snurra på hjulet och diskutera frågan! 
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